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Predlog spremembe 201
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov, ki zaradi 
svojih posebnih lastnosti niso primerni za 
distribucijo prek trgovcev na debelo in 
lekarn in jih zato proizvajalec neposredno 
dobavlja kliničnim ustanovam, kjer se 
neposredno dajejo bolnikom;
Za generična zdravila in zdravila z dobro 
uveljavljeno uporabo, ki se izdajajo na 
recept, kot to določa naslov VI, so zaščitni 
elementi obvezni, če Komisija meni, da je 
to potrebno na podlagi pristopa ocene 
tveganja v skladu s členom 54a(4). Pristop 
na podlagi ocene tveganja se izvede po 
tako imenovanem postopku opt-in.

Or. en

Obrazložitev

Nekatera zdravila se smejo dajati samo bolnišnično, zaradi česar bolnik zaradi uporabe 
zaščitnih elementov nima velikih koristi, utegne pa tudi odložiti dostop bolnika do zdravila.
Blago iz nizkocenovnega segmenta, ki se redko ponareja, bi bilo načeloma mogoče izvzeti iz 
zahteve po zaščitnih ukrepih, razen če je zaščitno označevanje potrebno zaradi cene ali 
primerov v preteklosti. Postopek opt-in ne upošteva finančnih bremen malih in srednjih 
podjetij z malo proizvodnimi linijami.
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Predlog spremembe 202
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na 
recept, kot je opredeljeno v naslovu VI, 
razen radiofarmacevtskih izdelkov.“

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo, da se 
preverjata istovetnost in pristnost ter da se 
ugotovi, ali je bila ovojnina zdravil, za 
katera obstaja nevarnost ponarejanja ali 
nedovoljenega spreminjanja, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov, nedovoljeno 
spremenjena.

Odločitev, da se zahtevajo ti elementi za 
zdravila ali kategorije zdravil, temelji na 
oceni tveganja v skladu z določbami iz 
odstavka 4 člena 54a.“

Or. es

Obrazložitev

Zahteva, da se zaščitni elementi uporabljajo samo za zdravila na recept, ni utemeljena. Tega 
tudi ne potrjujejo ugotovljeni primeri ponarejenih zdravil. Da bi zagotovili učinkovito zaščito 
državljanov, je treba opraviti oceno tveganja za vse vrste zdravil.

Predlog spremembe 203
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na 
recept, kot je opredeljeno v naslovu VI, 
razen radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pristnost vseh zdravil, na recept ali brez njega. Vsa zdravila so 
posebni proizvodi, ki lahko imajo usodne posledice za človekovo zdravje, če so ponarejena. 
Poleg tega na nacionalni in evropski ravni narašča trend spreminjanja statusa zdravil iz 
zdravil na recept na zdravila brez recepta.

Predlog spremembe 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na 
recept, kot je opredeljeno v naslovu VI, 
razen radiofarmacevtskih izdelkov.

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, kot je opredeljeno v 
naslovu VI, razen radiofarmacevtskih 
izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

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).

Predlog spremembe 205
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pristnost vseh kategorij zdravil, tako na recept kot brez njega. Vsa 
zdravila so posebni proizvodi, ki imajo v primeru ponaredbe lahko usodne posledice za 
človekovo zdravje. Poleg tega je prehajanje zdravil iz kategorije zdravil na recept v 
kategorijo brez recepta v Evropi vedno bolj razširjeno. Prav tako ne smemo pozabiti, da je 
ponarejanje zdravil brez recepta lahko tudi zelo dobičkonosno.

Predlog spremembe 206
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
in drugih proizvodov, ki se distribuirajo 
po nadzorovani distribucijski verigi kot je 
opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

Or. en

Obrazložitev

Nekatera zdravila (na primer imunoglobuline) proizvajalec neposredno dobavi bolnišnici ali 
drugi zdravstveni ustanovi, ki je končni uporabnik. Ker je nevarnost, da bi ponarejena 
zdravila vstopila v to verigo, zelo majhna, je izvzetje teh zdravil iz obvezne uporabe zaščitnih 
elementov upravičeno.
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Predlog spremembe 207
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti in pristnosti 
zdravil, ki se izdajajo na recept, kot je 
opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

Or. de

Obrazložitev

O vprašanju, ali mora biti neko zdravilo sledljivo skozi vso dobavno verigo od proizvajalca 
do lekarne, bi morale odločati države članice. Sledljivost se ne zahteva za odkrivanje 
ponarejenih zdravil. Takšna dejavnost bi bila poleg tega povezana z znatnimi dodatnimi 
odhodki, zaradi česar bi se nesorazmerno povečali stroški zlasti za številna mala in srednja 
podjetja.

Predlog spremembe 208
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje edinstvene istovetnosti, 
pristnosti in sledljivosti zdravil, ki se 
izdajajo na recept, kot je opredeljeno v 
naslovu VI, razen radiofarmacevtskih 
izdelkov.“

Or. en
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Obrazložitev

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

Predlog spremembe 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov, če Komisija 
odloči, da obstaja nevarnost, da se bo 
zdravilo ponarejalo zaradi cene ali 
primerov v preteklosti.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.

Predlog spremembe 210
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov. To bi moralo 
veljati za vsa generična zdravila na recept.

Or. en

Obrazložitev

Za zdravila na recept bi morali biti zaščitni elementi obvezni, za zagotovitev varnosti bolnikov 
pa bi morala biti v področje uporabe te zakonodaje vključena vsa generična zdravila.

Predlog spremembe 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov. Najkasneje 
36 mesecev po začetku veljavnost direktive 
je treba postopek sledljivosti zdravil 
uskladiti na ravni Skupnosti. Tako mora 
biti na posamezni ovojnini vsakega 
zdravila jasno navedena serijska številka.“

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se uskladijo postopki sledljivosti zdravil.
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Predlog spremembe 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

Ti zaščitni elementi se uporabljajo brez 
razlikovanja za vse tržne kanale.

Or. en

Predlog spremembe 213
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.

(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov. 
Homeopatska zdravila so izvzeta po členu 
1(5). Če zdravilo, na primer homeopatsko, 
ni predpisano na recept, se lahko zaščitni 
elementi uporabljajo prostovoljno.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba za homeopatska zdravila bi bila nesorazmerna. Komisija ni poročala o primerih 
ponarejenih zdravil brez recepta v zakoniti dobavni verigi. Ta zdravila ponarejevalcem ne bi 
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prinašala dobička, saj so poceni, obseg prodaje posameznega zdravila pa je povečini majhen.

Predlog spremembe 214
Vittorio Prodi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(oa) podrobnosti o viru zdravila (država, 
podjetje, mesto proizvodnje), ki naj 
zagotovijo sledljivost farmacevtske 
učinkovine in če je dejavna učinkovina 
proizvedena zunaj Evropske unije, oznaka 
države porekla na embalaži zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Sledljivost je obvezna v prehrambeni industriji, kjer je potrošnik upravičen izvedeti, odkod 
prihaja izbrani proizvod. Ta izbira bi morala biti dana tudi za zdravila, med drugim za 
preprečevanje ponarejanja in povečanje preglednosti v vsej panogi, od proizvodnje aktivne 
farmacevtske učinkovine do lekarne/potrošnika.

Predlog spremembe 215
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. „Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
distributerjem na debelo, farmacevtom ali
osebam z dovoljenjem ali pravico do 
izdajanja zdravil javnosti omogočajo, da 
izvajajo vse od naslednjega:

1. „Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
distributerjem na debelo ali farmacevtom 
in osebam z dovoljenjem ali pravico do 
izdajanja zdravil javnosti omogočajo, da 
izvajajo vse od naslednjega:

Or. es
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Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 216
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preverijo pristnost z ocenjevanjem 
očitnih, prikritih ali forenzičnih 
elementov na ovojnini;

(a) preverijo pristnost;

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 217
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) preverijo pristnost z ocenjevanjem 
očitnih, prikritih ali forenzičnih elementov 
na ovojnini;

(a) preverijo pristnost z ocenjevanjem 
očitnih elementov na ovojnini;

Or. fr
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Obrazložitev

Trenutno samo imetniki dovoljenja za promet ter organi pregona in regulativni organi lahko 
poznajo obstoj prikritih ali forenzičnih elementov na ovojnini. Zaradi varnosti se zdi bistveno, 
da teh informacije razen navedenih zainteresiranih strani ne zve nihče drug.

Predlog spremembe 218
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ugotovijo istovetnost posameznih 
zavitkov;

(b) ugotovijo istovetnost posameznih 
zavitkov z edinstveno, strojno berljivo 
serijsko številko;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 219
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) ugotovijo istovetnost posameznih 
zavitkov;

(b) ugotovijo istovetnost posameznih 
številk po enotnem standardu, ki velja za 
vso EU;

Or. en



PE439.409v02-00 14/60 AM\807496SL.doc

SL

Obrazložitev

V številnih državah članicah se že uporabljajo zaščitni elementi, vendar bi morale imeti 
možnost, da se prilagodijo na standard EU v določenem prehodnem obdobju. Ker pa problem 
ponarejenih zdravil sega preko državnih meja, paleta različnih nacionalnih pravnih določb ni 
ustrezna za učinkovito varstvo bolnikov. Zato morajo biti zaščitni elementi po vsej EU enaki.

Predlog spremembe 220
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a - odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
ali prekriti, razen če so izpolnjeni 
naslednji pogoji:

2. Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 se 
ne smejo odstraniti ali prekriti.

Or. en

Obrazložitev

V okviru optimalne varnosti, ki jo vsi zahtevamo, za zdravilo ne sme biti predpisano posebno 
rokovanje. Od trenutka, ko imetnik dovoljenja za promet embalira zdravilo, mora ostati 
nedotaknjeno do dostave bolniku, kot v primeru sedanjih zahtev v okviru evropske strategije 
za varnost hrane.

Predlog spremembe 221
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a - odstavek 2 - uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma 
odstraniti ali prekriti, razen če so 
izpolnjeni naslednji pogoji:

2. Države članice zagotovijo, da imetnik 
dovoljenja za promet ne zamenja, delno 
ali v celoti odstrani ali prekrije zaščitnih 
elementov iz točke (o) člena 54, razen če
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ima imetnik za zadevno zdravilo 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
6(1) ali je pridobil pisno dovoljenje 
imetnika dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Če kdo drug razen prvotnega proizvajalca, imetnika dovoljenja za promet originalnega 
zdravila, drugih podjetij v njihovi skupini ali tretje stranke, s katero kateri od prej navedenih 
sklene pogodbo o prepakiranju, prepakira zdravila, je resno ogrožena učinkovitost elementov 
proti ponarejanju, vključenih v originalno embalažo. Prepakiranje je zato treba prepovedati.
Pri tem je pomembna izjema, to je ohranjanje možnosti, da ustrezno pooblaščen sponzor 
kliničnega preskušanja prepakira zdravila po protokolu za klinične raziskave.

Predlog spremembe 222
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 se 
ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
ali prekriti, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

2. Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 se 
ne smejo odstraniti ali prekriti. Če so 
izpolnjeni in z vidika javnega zdravja 
utemeljeni naslednji pogoji, lahko imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo izvirno zdravilo 
zapakira v drugo ovojnino, pri tem pa 
ohrani njegov izvirni zaščitni element.

Or. fr

Obrazložitev

Da bi zagotovili optimalno varnost, ki si jo vsi želimo, se zdravilo ne sme spreminjati. Ko 
zdravilo zapakira imetnik dovoljenja za promet, mora to ostati nedotaknjeno, dokler se ne 
izda bolniku, kot to zahteva evropska strategija za varnost hrane. Vendar je v nekaterih 
primerih treba ohraniti možnost, da se izvirno zdravilo zapakira v drugo ovojnino, pri tem pa 
se ohranijo njegovi izvirni zaščitni elementi.
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Predlog spremembe 223
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
preveri pristnost zdravila, preden delno ali 
popolnoma odstrani ali prekrije zaščitni 
element;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če kdo drug razen prvotnega proizvajalca, imetnika dovoljenja za promet originalnega 
zdravila, drugih podjetij v njihovi skupini ali tretje stranke, s katero kateri od prej navedenih 
sklene pogodbo o prepakiranju, prepakira zdravila, je resno ogrožena učinkovitost elementov 
proti ponarejanju, vključenih v originalno embalažo. Prepakiranje je zato treba prepovedati.
Pri tem je pomembna izjema, to je ohranjanje možnosti, da ustrezno pooblaščen sponzor 
kliničnega preskušanja prepakira zdravila po protokolu za klinične raziskave.

Predlog spremembe 224
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
preveri pristnost zdravila, preden delno ali 
popolnoma odstrani ali prekrije zaščitni 
element;

črtano

Or. en

Obrazložitev

V okviru optimalne varnosti, ki jo vsi zahtevamo, za zdravilo ne sme biti predpisano posebno 
rokovanje. Od trenutka, ko imetnik dovoljenja za promet embalira zdravilo, mora ostati 
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nedotaknjeno do dostave bolniku, kot v primeru sedanjih zahtev v okviru evropske strategije 
za varnost hrane.

Predlog spremembe 225
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
preveri pristnost zdravila, preden delno ali 
popolnoma odstrani ali prekrije zaščitni 
element;

(a) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
mora zagotoviti, da bo zaščitni element, ki 
omogoča preverjanje istovetnosti, 
pristnosti in sledljivosti zdravila, ostal 
viden in uporabljiv;

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 226
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako 
da zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, 
pristnosti in neprekinjene sledljivosti 

črtano
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zdravila, pri tem pa ne odpre stične 
ovojnine, kakor je opredeljeno v 
členu 1(23);

Or. en

Obrazložitev

Če kdo drug razen prvotnega proizvajalca, imetnika dovoljenja za promet originalnega 
zdravila, drugih podjetij v njihovi skupini ali tretje stranke, s katero kateri od prej navedenih 
sklene pogodbo o prepakiranju, prepakira zdravila, je resno ogrožena učinkovitost elementov 
proti ponarejanju, vključenih v originalno embalažo. Prepakiranje je zato treba prepovedati.
Pri tem je pomembna izjema, to je ohranjanje možnosti, da ustrezno pooblaščen sponzor 
kliničnega preskušanja prepakira zdravila po protokolu za klinične raziskave.

Predlog spremembe 227
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako 
da zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, 
pristnosti in neprekinjene sledljivosti 
zdravila, pri tem pa ne odpre stične 
ovojnine, kakor je opredeljeno v 
členu 1(23);

črtano

Or. en

Obrazložitev

V okviru optimalne varnosti, ki jo vsi zahtevamo, za zdravilo ne sme biti predpisano posebno 
rokovanje. Od trenutka, ko imetnik dovoljenja za promet embalira zdravilo, mora ostati 
nedotaknjeno do dostave bolniku, kot v primeru sedanjih zahtev v okviru evropske strategije 
za varnost hrane.
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Predlog spremembe 228
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo ravna 
skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo ravna 
skladno s točko (o) člena 54. V nobenem 
primeru na originalni škatli ne sme 
zamenjati zaščitnega elementa, ki 
omogoča preverjanje istovetnosti, 
pristnosti in neprekinjene sledljivosti 
izvirnega zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 229
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in nedotakljivosti zunanje ovojnine
zdravila, pri tem pa ne odpre stične 
ovojnine, kakor je opredeljeno v 
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opredeljeno v členu 1(23); členu 1(23);

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 230
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti in
pristnosti zdravila, pri tem pa ne odpre 
stične ovojnine, kakor je opredeljeno v 
členu 1(23);

Or. de

Obrazložitev

O vprašanju, ali mora biti neko zdravilo sledljivo skozi vso dobavno verigo od proizvajalca 
do lekarne, bi morale odločati države članice. Sledljivost se ne zahteva za odkrivanje 
ponarejenih zdravil. Takšna dejavnost bi bila poleg tega povezana z znatnimi dodatnimi 
odhodki, zaradi česar bi se nesorazmerno povečali stroški zlasti za številna mala in srednja 
podjetja.
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Predlog spremembe 231
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne spreminja stične ovojnine, kakor 
je opredeljeno v členu 1(23), razen za 
namene, določene v členu 55;

Or. en

Obrazložitev

Prepovedane so vse spremembe na stični ovojnini (tudi rezanje pretisnih omotov). Prerezani 
pretisni omoti ne prispevajo k zaupanju bolnikov v zdravilo.

Predlog spremembe 232
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23); v ta namen 
imetnik dovoljenja za promet izdela novo 
zunanjo škatlo, na kateri navede vse 
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pomembne informacije o zdravilu in 
zaščitni znamki ter zagotovi zaščitne 
elemente iz člena 54(o); originalna škatla 
se uniči;

Or. de

Obrazložitev

Z obveznim preembaliranjem se bo povečala varnost bolnikov. Z uvedbo možnosti 
preembaliranja se osredotočimo na javno zdravje in varnost bolnikov, ne pa na pravice 
proizvajalca v zvezi z blagovno znamko. 

Predlog spremembe 233
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23); 

V ta namen imetnik dovoljenja za promet 
izdela novo zunanjo ovojnino, na kateri 
navede vse pomembne informacije o 
zdravilu in zaščitni znamki in zaščitne 
elemente, zahtevane v členu 54(o); 
originalna ovojnina se uniči;

Or. en

Obrazložitev

Obvezno prepakiranje bo izboljšalo pravilno ravnanje in zaupanje bolnikov. Prepakiranje 
vključuje tudi odlaganje in nadzorovano uničenje originalne zunanje ovojnine, ki se zamenja z 
novo zunanjo ovojnino, ki jo oblikuje vzporedni distributer (in izvira od pooblaščenega 
proizvajalca ovojnine, ki ravna v skladu z dobro proizvodno prakso). Z uvedbo možnosti 
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prepakiranja se osredotočimo na javno zdravje in varnost bolnikov, ne pa na pravice 
proizvajalca v zvezi z blagovno znamko. 

Predlog spremembe 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi so enakovredni, če so 
enako učinkoviti pri zagotavljanju 
istovetnosti, potrjevanju pristnosti in 
sledljivosti zdravila ter preprečevanju 
poseganja vanj, in če jih je tehnično 
enako težko posnemati. Ta odstavek velja 
tudi za odstranitev, nadomestitev ali 
prekritje novih zaščitnih elementov, razen 
če je prvotni zaščitni element skriven in ga 
ni mogoče prepoznati. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je dodatek predlogu spremembe 30 poročevalke. Da bi vzporedni 
trgovci lahko uporabljali enakovredne zaščitne elemente pri prepakiranju, je treba z direktivo 
uvesti različne kategorije enakovrednih elementov v skladu s posebnimi merili, pri tem pa 
upoštevati dejstvo, da se prikritih zaščitnih elementov ne da preveriti brez predhodnih 
podatkov.

Predlog spremembe 235
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi so enakovredni, če so 
enako učinkoviti pri zagotavljanju 
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istovetnosti, potrjevanju pristnosti in 
sledljivosti zdravil ter preprečevanju 
poseganja vanje, in če jih je tehnično 
enako težko posnemati. Ta odstavek velja 
tudi za odstranitev, nadomestitev ali 
prekritje novih zaščitnih elementov. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi vzporedni trgovci lahko uporabljali enakovredne zaščitne elemente pri prepakiranju, je 
treba v direktivo uvesti različne kategorije enakovrednih elementov v skladu s posebnimi 
merili.

Predlog spremembe 236
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi so enakovredni, če so 
enako učinkoviti pri zagotavljanju 
istovetnosti, potrjevanju pristnosti in 
sledljivosti zdravil ter preprečevanju 
poseganja vanje, in če jih je tehnično 
enako težko posnemati. 

Or. en

Obrazložitev

Zaradi popolne jasnosti bodo edine vrste zaščitnih elementov, ki omogočajo potrditev 
pristnosti in sledljivost posameznih zavitkov pošiljk, tiste, ki na edinstven način potrjujejo 
njihovo istovetnost.
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Predlog spremembe 237
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadomestitev zaščitnega elementa je 
predmet nadzora pristojnega organa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Če kdo drug razen prvotnega proizvajalca, imetnika dovoljenja za promet originalnega 
zdravila, drugih podjetij v njihovi skupini ali tretje stranke, s katero kateri od prej navedenih 
sklene pogodbo o prepakiranju, prepakira zdravila, je resno ogrožena učinkovitost elementov 
proti ponarejanju, vključenih v originalno embalažo. Prepakiranje je zato treba prepovedati.
Pri tem je pomembna izjema, to je ohranjanje možnosti, da ustrezno pooblaščen sponzor 
kliničnega preskušanja prepakira zdravila po protokolu za klinične raziskave.

Predlog spremembe 238
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadomestitev zaščitnega elementa je 
predmet nadzora pristojnega organa.

črtano

Or. en

Obrazložitev

V okviru optimalne varnosti, ki jo vsi zahtevamo, za zdravilo ne sme biti predpisano posebno 
rokovanje. Od trenutka, ko imetnik dovoljenja za promet embalira zdravilo, mora ostati 
nedotaknjeno do dostave bolniku, kot v primeru sedanjih zahtev v okviru evropske strategije 
za varnost hrane.
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Predlog spremembe 239
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) nadomestitev zaščitnega elementa je 
predmet nadzora pristojnega organa.

2a. Imetnik dovoljenja za proizvodnjo je 
odgovoren za vse dejavnosti, ki izhajajo iz 
točke 2.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 240
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Imetniki dovoljenj za proizvodnjo na 
zunanji ovojnini jasno navedejo, kje so 
bili izvirni zaščitni elementi delno ali 
popolnoma odstranjeni ali prekriti;

Or. en

Obrazložitev

Bolnike in druge udeležence v dobavni verigi je treba s pomočjo oznake na ovojnini izrecno 
obvestiti, kje je bil izvirni zaščitni element odstranjen ali nadomeščen.
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Predlog spremembe 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se uporabljajo brez razlikovanja med 
distribucijskimi kanali. 

Or. en

Obrazložitev

Če se za zdravilo ugotovi, da potrebuje dodatne zaščitne elemente, je treba za preprečevanje 
nepotrebne zmede to zaščito uporabiti ne glede na distribucijski kanal.

Predlog spremembe 242
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 2 – točka (c a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se uporabljajo brez razlikovanja med 
distribucijskimi kanali.

Or. en

Obrazložitev

Če se za zdravilo ugotovi, da potrebuje dodatne zaščitne elemente, je treba za preprečevanje 
nepotrebne zmede to zaščito uporabiti ne glede na distribucijski kanal.
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Predlog spremembe 243
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo so v 
skladu z Direktivo Sveta 85/374/EGS 
odgovorni za škodo, povzročeno z zdravili, 
ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost.

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo iz 
odstavka 2 štejejo za proizvajalce v skladu 
z Direktivo Sveta 85/374/EGS. Odgovorni 
so za škodo, ki jo utrpijo izvirni 
proizvajalec, imetnik dovoljenja za promet 
in potrošniki ter izhaja iz sprememb, ki so 
jih opravili na zdravilu, ne glede na to, ali 
je zdravilo ponarejeno ali pristno.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo, s katerim se zagotovi, da bodo imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
zdravila prepakirajo, dosledno odgovorni za svoje dejavnosti, tudi tam, kjer v dobavno verigo 
vstopijo ponarejena zdravila. Kdor zdravila prepakira, je odgovoren za škodo, povzročeno 
zaradi vseh sprememb, ki jih je opravil na zdravilih, ne glede na to, ali so zdravila 
ponarejena ali pristna.

Predlog spremembe 244
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo so v 
skladu z Direktivo Sveta 85/374/EGS 
odgovorni za škodo, povzročeno z zdravili, 
ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost.

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo iz 
odstavka 2 štejejo za proizvajalce v skladu 
z Direktivo Sveta 85/374/EGS. Odgovorni 
so za škodo, ki jo utrpijo izvirni 
proizvajalec, imetnik dovoljenja za promet 
ali potrošniki in jo povzročijo zdravila, ki 
so ponarejena, kar zadeva njihovo 
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istovetnost.

Or. en

Obrazložitev

Potrebno je pojasnilo, s katerim se zagotovi, da bodo imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
zdravila prepakirajo, dosledno odgovorni za svoje dejavnosti, tudi tam, kjer v dobavno verigo 
vstopijo ponarejena zdravila.

Predlog spremembe 245
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za proizvodnjo so v 
skladu z Direktivo Sveta 85/374/EGS 
odgovorni za škodo, povzročeno z zdravili, 
ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost.

3. Imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
izvajajo dejavnosti iz člena 54a(2) so v 
skladu z Direktivo Sveta 85/374/EGS 
odgovorni za škodo, povzročeno z zdravili, 
ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost.

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 246
Theodoros Skylakakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme potrebne ukrepe za
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. Preden se v 
skladu s točko (o) člena 54 predlagajo 
posebni ukrepi, Komisija opravi javno 
oceno učinka na stroške in koristi 
obstoječih zaščitnih elementov ter se 
posvetuje s stranmi, udeleženimi pri 
izvajanju in uporabi teh zaščitnih 
elementov, da bi ugotovila učinkovitost 
posebnih ukrepov glede na obstoječe 
nacionalne ureditve.

Or. el

Obrazložitev

Obstaja več možnih zaščitnih elementov, ki se morajo uporabljati, na nacionalni ravni pa se 
izvajajo tudi pilotski projekti, s katerimi se ocenjujejo njihove koristi. Pred izbiro 
posameznega zaščitnega elementa bi Komisija morala opraviti oceno učinka, da bi ocenila 
prednosti in slabosti obstoječih zaščitnih elementov, rezultate obravnavanih pilotskih 
projektov ter učinkovitost predlaganih elementov glede na obstoječe nacionalne ureditve.

Predlog spremembe 247
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. Preden se v 
skladu s točko (o) člena 54 predlaga 
poseben ukrep, mora Komisija izvesti 
javno oceno učinka glede stroškov in 
koristi obstoječih zaščitnih elementov, ter 
se posvetovati s stranmi, vključenimi v 
izvedbo in uporabo teh zaščitnih 
elementov.

Or. en
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Obrazložitev

Obstaja več možnih zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil, na primer 
enodimenzionalna koda, podatkovna matrica, žig, hologram, identifikacija na osnovi 
radijskih frekvenc, idr. Na nacionalnih ravneh potekajo tudi pilotski projekti za ovrednotenje 
koristi teh elementov. Pred izbiro določenega zaščitnega elementa bi Komisija morala 
opraviti oceno učinka glede prednosti in slabosti vseh zaščitnih elementov, ki so trenutno na 
trgu, in preučiti dosedanje izkušnje ter dognanja pilotskih projektov.

Predlog spremembe 248
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. 

4. Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. Komisija 
pred oblikovanjem posebnega predloga in 
da bi izbrala možnost, ki najbolj ustreza 
potrebam državljanov, opravi oceno
učinka na stroške in koristi veljavnih 
sistemov proti ponarejanju ter pridobi 
stališča udeležencev pri izvajanju in 
uporabi takšnih oznak pristnosti. 

Or. it

Obrazložitev

Trenutno obstaja več možnosti, kar zadeva tehnologije proti ponarejanju, kot so na primer 
enodimenzionalne kode, podatkovne matrice, oznake, hologrami in radiofrekvenčna 
identifikacija (RFID).
Za ocenitev njihovih koristi se na nacionalni ravni izvajajo pilotski projekti.
Preden se Komisija odloči za določeno oznako proti ponarejanju, bi morala opraviti oceno 
učinka, da bi ocenila prednosti in slabosti oznak, ki so trenutno na voljo na trgu, ter 
upoštevati pretekle izkušnje.
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Predlog spremembe 249
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

(4) Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a in pod pogoji iz členov 212b 
in 121c sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

Pred sprejetjem teh ukrepov Komisija 
naroči neodvisno oceno učinka glede 
stroškov in koristi različnih varnostnih 
ukrepov ter začne javno posvetovanje vseh 
zadevnih zainteresiranih strani, vključno z 
neodvisnimi organizacijami bolnikov in 
potrošnikov.

Or. en
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Obrazložitev

Nadaljnja rast cen farmacevtskih proizvodov bi znatno finančno obremenila zdravstvene 
zavarovalnice in bolnike. Zato je pomembno, da se oceni stroškovna učinkovitost zaščitnih 
elementov, ki naj bi se uporabili, da se opredeli ukrep, ki bo imel ob sorazmerno najnižji ceni 
največji učinek. Podobno bi bilo treba izvesti javno posvetovanje, preden se sprejme kakšen 
koli ukrep.

Predlog spremembe 251
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pred oblikovanjem posebnega 
predloga opravi oceno učinka na stroške 
in koristi veljavnih sistemov proti 
ponarejanju ter pridobi stališča 
udeležencev pri izvajanju in uporabi 
takšnih oznak pristnosti.  

Or. it

Obrazložitev

Obstaja več možnosti, kar zadeva tehnologije proti ponarejanju, kot so na primer 
enodimenzionalne kode, podatkovne matrice, oznake, hologrami in radiofrekvenčna 
identifikacija (RFID). Za ocenitev njihovih koristi se na nacionalni ravni izvajajo pilotski 
projekti. Preden se Komisija odloči za določeno oznako proti ponarejanju, bi morala opraviti 
oceno učinka, da bi ocenila oznake, ki so trenutno na voljo na trgu, ter upoštevati pretekle 
izkušnje in izsledke pilotskih projektov.

Predlog spremembe 252
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).

črtano

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pred sprejetjem izvedbenega 
ukrepa iz člena 54(o) opravi javno oceno 
učinka stroškov in koristi obstoječih 
zaščitnih elementov ter se posvetuje z 
vsemi stranmi, udeleženimi pri izvajanju 
in uporabi teh zaščitnih elementov.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z zaščitnimi elementi obstaja veliko možnosti: enodimenzionalni kazalniki, podatkovna 
matrica, žigi, hologrami itd. Na nacionalni ravni se izvajajo pilotski projekti za oceno 
različnih prednosti zaščitnih elementov. Komisija bi morala pred izborom določenega 
zaščitnega elementa opraviti oceno vseh zaščitnih elementov, ki so na trgu.
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Predlog spremembe 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri sprejemanju teh ukrepov 
upošteva tveganje, povezano z zdravili, in 
vsaj vse od naslednjega:

Komisija pri sprejemanju teh ukrepov 
upošteva tveganje, povezano z zdravili na 
recept, in vsaj vse od naslednjega:

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 255
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pri sprejemanju teh ukrepov 
upošteva tveganje, povezano z zdravili ali 
kategorijami zdravil, in vsaj vse od 
naslednjega:

Komisija pri sprejemanju teh ukrepov 
upošteva tveganje, povezano z vsemi 
zdravili ali vsemi kategorijami zdravil, in 
vsaj vse od naslednjega:

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo upoštevati stroškovno učinkovitost postopka. Nadaljnja rast cen farmacevtskih 
proizvodov bi znatno finančno obremenila zdravstvene zavarovalnice in bolnike. Izogniti bi se 
bilo treba nepotrebni regulativni obremenitvi. Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev 
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pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastninske 
pravice do takih podatkov je treba spoštovati. Predlog lahko pokriva zelo občutljive 
informacije in zanj bi morali veljati zadevni predpisi o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ceno in obseg prodaje zdravila; (a) ceno zdravil;

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 257
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) ceno in obseg prodaje zdravila; (a) ceno zdravila; 

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
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razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.

Predlog spremembe 258
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zapletenost dobavne verige;

Or. en

Obrazložitev

Pri ocenjevanju, s katerim se določi, katera zdravila so najbolj tvegana, kar zadeva 
ponarejanje, je treba upoštevati kompleksnost distribucijske verige zdravila. Nekatere 
proizvode(na primer imunoglobuline) proizvajalec neposredno dobavi bolnišnici ali drugi 
zdravstveni ustanovi. Seveda je manj priložnosti, da ponaredki vstopijo v zelo kratko dobavno 
verigo.

Predlog spremembe 259
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zapletenost dobavne verige;

Or. en

Obrazložitev

Kar zadeva uporabo zaščitnih elementov je potreben pristop, ki temelji na oceni tveganja 
(npr. serijska številka enote), s katerim se ocenijo dejansko tveganje ponareditve, prevare, 
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povezane s povrnitvijo stroškov in dodana vrednost za varnost bolnikov. Namesto da se 
organi osredotočajo na tveganje, povezano z zdravili, bi bilo treba preveriti tveganja,
povezana s kompleksnostjo dobavne verige, da bi dosegli realno in uravnoteženo oceno 
nevarnosti ponarejanja nekaterih skupin zdravil.

Predlog spremembe 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število primerov ponaredkov v tretjih 
državah in Skupnosti;

(b) število in pogostost primerov v 
preteklosti ali zabeleženih primerov 
ponarejenih zdravil v Uniji in razvoj teh 
primerov v preteklosti;

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo.

Predlog spremembe 261
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število primerov ponaredkov v tretjih 
državah in Skupnosti; 

(b) število in pogostost primerov v 
preteklosti ali zabeleženih primerov 
ponarejenih zdravil v Uniji in razvoj teh 
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primerov v preteklosti;

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.

Predlog spremembe 262
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število primerov ponaredkov v tretjih 
državah in Skupnosti;

(b) število in pogostost primerov v 
preteklosti ali zabeleženih primerov 
ponarejenih zdravil v tretjih državah in
Uniji;

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo upoštevati stroškovno učinkovitost postopka. Nadaljnja rast cen farmacevtskih 
proizvodov bi znatno finančno obremenila zdravstvene zavarovalnice in bolnike. Izogniti bi se 
bilo treba nepotrebni regulativni obremenitvi. Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev 
pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastninske 
pravice do takih podatkov je treba spoštovati. Predlog lahko pokriva zelo občutljive 
informacije in zanj bi morali veljati zadevni predpisi o varstvu podatkov.
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Predlog spremembe 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoj teh primerov v preteklosti; črtano

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 264
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvoj teh primerov v preteklosti; črtano

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.
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Predlog spremembe 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) posebne značilnosti zadevnih zdravil; črtano

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 266
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) posebne značilnosti zadevnih zdravil; črtano

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.
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Predlog spremembe 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) resnost bolezni, katerih zdravljenju so 
namenjena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 268
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) resnost bolezni, katerih zdravljenju so 
namenjena.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.
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Predlog spremembe 269
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) druge morebitne nevarnosti za javno
zdravje.

Or. xm

Obrazložitev

Namen predloga spremembe tega člena je poenostaviti izvajanje ali pojasniti področje 
uporabe predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba tudi 
oceniti njihovo učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne bi smela biti omejena 
samo na področje ponarejanja zdravil. 

Predlog spremembe 270
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitne elemente (z izjemo serijske 
številke) se uveljavi s pomočjo opredelitve 
ene ali več kategorij elementov, ki jih je 
treba uporabiti za določeno zdravilo ali 
kategorije zdravil. Odbor za farmacijo pri 
Komisiji določi kategorije, ki jih tvorijo 
zaščitni elementi, ki nudijo enakovredno 
učinkovitost, elemente iz iste kategorije pa 
se bo nato štelo za enakovredne za 
namene odstavka (2) (b). Imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo lahko izbere, 
kateri element ali elemente bo uporabil 
znotraj neke kategorije, razen če Komisija 
določi razloge za uporabo določenega 
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zaščitnega elementa.

Or. en

Obrazložitev

Osnovna raven varnosti za vsa zdravila na recept bi morala biti ovojnina, ki je ni možno 
odpreti brez vidnih poškodb, v kombinaciji z edinstvenim kodnim elementom (skladiščno 
identifikacijsko številko proizvoda, številko serije, rokom uporabe in edinstveno zaporedno 
številko). Ovojnina, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, je najvarnejši način za 
zagotavljanje, da je zdravilo v paketu isto kot tisto, ki ga je vstavil izvirni proizvajalec, 
edinstven sistem kodiranja pa je najodpornejši način za preverjanje pristnosti zdravila ob 
njegovi izdaji.

Predlog spremembe 271
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi teh meril se lahko za nekatera 
zdravila ali kategorije zdravil opustijo 
zahteve iz točk (a) in (b) odstavka (1) tega 
člena.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi teh meril se lahko za nekatera 
zdravila ali kategorije zdravil opustijo
zahteve iz točk (a) in (b) odstavka (1) tega 
člena.

Na podlagi teh meril ukrepi iz točke (o) 
člena 54 in zahteve iz odstavkov (1) in (2)
tega člena obvezno uporabljajo samo za 
tista zdravila ali kategorije zdravil, za 
katere se ugotovi, da je zanje nevarnost 
ponarejanja zelo velika, in se lahko 
opustijo ali so prostovoljna za tista 
zdravila ali kategorije zdravil, za katera 
nevarnost ponarejanja ni zelo velika, na 
primer generična zdravila, odobrena v 
skladu s členom 10.

Or. en

Obrazložitev

Ocena na podlagi tveganja v predlogu Komisije bo povečala varnost bolnikov in pomagala 
usmeriti preprečevanje ponarejanja točno na tista zdravila, ki jih to zadeva. Bistveno je torej 
zagotoviti, da so zaobjeta vsa zdravila in da se določijo ustrezna merila. Poleg tega morajo 
uporabljena merila zagotoviti, da se natančno določijo pravi vzroki ponarejanja in 
onemogoči manevrski prostor ponarejevalcem, da bi razvijali nove pobude. Cena in primeri v 
preteklosti v EU so najustreznejše merilo. 

Predlog spremembe 273
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi teh meril se lahko za nekatera 
zdravila ali kategorije zdravil opustijo 
zahteve iz točk (a) in (b) odstavka (1) tega 
člena.  

Na podlagi teh meril lahko Komisija 
odloči, da se zaščitni elementi iz točke (o) 
člena 54 in zahteve iz točk od (a) do (c) 
odstavka 1 tega člena uporabljajo za 
nekatera zdravila na recept, pri katerih je 
nevarnost ponarejanja zelo velika.

Or. en
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Obrazložitev

Potreben je direkten pristop, da bi zaščitili bolnike pred ponarejenimi zdravili. Ocena 
tveganja pri zdravilih ali kategorijah zdravil je bistvena za zagotovitev učinkovite dodelitve 
razpoložljivih sredstev za preprečevanje ponarejanja. Posledično Komisija oceni tveganje 
zdravila na recept in se na podlagi tega odloči, kateri zaščitni elementi so potrebni. Omejitev 
na analizo spodbud za ponarejanje (cena) in predhodne izkušnje (primeri v preteklosti) 
preprečujejo neučinkovito odtekanje sredstev, ki bi bila potrebna kje drugje.

Predlog spremembe 274
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi teh meril se lahko za nekatera 
zdravila ali kategorije zdravil opustijo 
zahteve iz točk (a) in (b) odstavka (1) tega 
člena.

Na podlagi teh meril se lahko za nekatera 
zdravila ali kategorije zdravil opustijo 
zahteve iz točke (a) odstavka (1) tega 
člena. 

Or. en

Obrazložitev

Osnovna raven varnosti za vsa zdravila na recept bi morala biti ovojnina, ki je ni možno 
odpreti brez vidnih poškodb, v kombinaciji z edinstvenim kodnim elementom (skladiščno 
identifikacijsko številko proizvoda, številko serije, rokom uporabe in edinstveno zaporedno 
številko). Ovojnina, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, je najvarnejši način za 
zagotavljanje, da je zdravilo v paketu isto kot tisto, ki ga je vstavil izvirni proizvajalec, 
edinstven sistem kodiranja pa je najodpornejši način za preverjanje pristnosti zdravila ob 
njegovi izdaji.

Predlog spremembe 275
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi se lahko uporabijo 
prostovoljno za vsa zdravila, ne glede na 
njihov status (na recept ali brez njega), 
imetniki dovoljenja za promet pa jih lahko 
uporabijo na svojih zdravilih.

Or. en

Obrazložitev

Ker imajo farmacevtska podjetja največ znanja in izkušenj pri svojih zdravilih in so 
najprimernejša, da ocenijo nevarnost, bi jim moralo biti omogočeno, da uporabijo zaščitne 
elemente kot previdnostni ukrep.

Predlog spremembe 276
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V petih letih od dneva uveljavitve 
izvedbenega ukrepa iz tega člena mora 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predložiti poročilo o oceni izvajanja 
zaščitnih elementov iz točke (o) člena 54 
in njihovega prispevka k zmanjšanju 
števila ponarejenih zdravil v zakoniti 
dobavni verigi v Uniji ter morebitnih 
koristi alternativnih tehnologij in 
možnosti za preverjanje pristnosti 
individualnih odmerkov.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 277
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V prehodnem obdobju treh let veljajo 
zaščitni elementi kot enakovredni, če v 
enaki meri omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti, pristnosti in neprekinjene 
sledljivosti zdravila, ne da bi bilo treba za 
to odpreti stično ovojnino, oziroma 
omogočajo enako stopnjo težavnosti za 
posnemanje. Ta točka se uporablja tudi za 
novi zaščitni element, kadar se z njim 
odstrani, nadomešča ali prekrije starega, 
če prvotni zaščitni element ni skrit in ga 
ni mogoče prepoznati.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bo v prihodnje v EU obstajal enoten zaščitni element.

Predlog spremembe 278
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upošteva naslednje:
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lastnine.

(a) stroškovna učinkovitost sistema, da se 
zagotovi, da je vsak ukrep uporabljen na 
podlagi analize stroškov in koristi;
(b) države članice zagotovijo, da se 
spoštujeta lastništvo in zaupnost podatkov, 
ustvarjenih z uporabo zaščitnega 
elementa za ugotavljanje istovetnosti, 
potrditev pristnosti in sledljivost zdravil; 
(c) legitimni interesi glede varovanja 
poslovno zaupnih informacij ter osebnih 
podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo upoštevati stroškovno učinkovitost postopka. Nadaljnja rast cen farmacevtskih 
proizvodov bi znatno finančno obremenila zdravstvene zavarovalnice in bolnike. Izogniti bi se 
bilo treba nepotrebni regulativni obremenitvi. Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev 
pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastninske 
pravice do takih podatkov je treba spoštovati. Predlog lahko pokriva zelo občutljive 
informacije in zanj bi morali veljati zadevni predpisi o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upošteva vsaj vse naslednje:

(a) stroškovna učinkovitost sistema, da se 
zagotovi, da je vsak ukrep uporabljen na 
podlagi analize stroškov in koristi; 
(b) sorazmerna porazdelitev stroškov, 
povezanih z ukrepi za vse udeležence v 
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dobavni verigi ter povezava teh stroškov s 
ceno zadevnih zdravil;
(c) neodvisnost sistema in legitimni 
interesi glede varovanja poslovno zaupnih 
informacij ter varstvo pravic industrijska in 
poslovne lastnine ter osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 280
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upošteva vsaj vse naslednje:

(a) stroškovna učinkovitost sistema, da se 
zagotovi, da je vsak ukrep uporabljen na 
podlagi analize stroškov in koristi; 
(b) sorazmerna porazdelitev stroškov, 
povezanih z ukrepi za vse udeležence v 
dobavni verigi ter povezava teh stroškov s 
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ceno zadevnih zdravil;
(c) neodvisnost sistema in legitimni 
interesi glede varovanja poslovno zaupnih 
informacij ter varstvo pravic industrijska in 
poslovne lastnine ter osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

Vsi zaščitni elementi, ki naj bi se uporabljali, morajo biti vsaj v skladu s tremi prej 
navedenimi načeli.

Predlog spremembe 281
Peter Liese

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Zaščitni elementi se ne 
uporabljajo za prenos podatkov, razen 
tistih, ki so potrebni za preprečevanje 
ponarejanja, in tistih, ki so povezani s 
sistemi socialne varnosti. Zlasti je treba 
preprečiti komercialno obdelavo 
podatkov, ki omogoča povezovanje 
farmacevtskih proizvodov z bolniki, 
zdravniki ali farmacevti.

Or. en

Obrazložitev

Podatki se prenašajo samo za namene preprečevanja ponarejanja in omogočanja povrnitve 
stroškov. Uporabe zaščitnih elementov se ne sme izrabiti za dodatne poslovne interese.
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Predlog spremembe 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.

Ukrepi iz tega odstavka so skladni z 
zadevnimi določbami prava Unije o 
varstvu podatkov in primerno upoštevajo 
legitimne interese glede varovanja 
poslovno zaupnih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko 
bili osebno občutljivi. Za informacije o osebni porabi zdravil bi morali veljati zadevni 
predpisi o varstvu podatkov.

Vprašanje ponarejanja se razlikuje od varstva pravic industrijske in poslovne lastnine.

Pomembno je, da se posodobijo zahteve o uporabi zaščitnega elementa na podlagi letnega 
poročila.

Predlog spremembe 283
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Zagotoviti je treba, da se ne 
zbirajo ali poslovno obdelujejo podatki, ki 
bi omogočili povezavo med zdravili in 
bolniki, katerim so namenjena, ali 
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lekarnami, ki jih izdajo.“

Or. de

Obrazložitev

Pri razvoju zaščitnih elementov je treba upoštevati potrebo po varstvu podatkov. Ker to 
neposredno zadeva posamezne bolnike in zaupni odnos med njimi in lekarno, je treba pri tem 
občutljive podatke posebej zavarovati.

Predlog spremembe 284
Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Države članice zagotovijo 
spoštovanje lastništva in zaupnosti 
podatkov, ustvarjenih z uporabo zaščitnih 
elementov za preverjanje pristnosti 
zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko 
bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastninske pravice do takih podatkov je treba spoštovati.
Podatke o osebni porabi zdravil bi morali urejati ustrezna zakonodajo o varovanju podatkov 
in nacionalna pravila o poklicni zaupnosti.



PE439.409v02-00 54/60 AM\807496SL.doc

SL

Predlog spremembe 285
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Zagotoviti je treba, da se ne 
zbirajo ali poslovno obdelujejo podatki, ki 
bi omogočili povezavo med zdravili in 
bolniki, katerim so namenjena, ali 
lekarnami, ki jih izdajo.“

Or. de

Obrazložitev

Pri razvoju zaščitnih elementov je treba upoštevati potrebo po varstvu podatkov. Ker to 
neposredno zadeva posamezne bolnike in zaupni odnos med njimi in lekarno, je treba pri tem 
občutljive podatke posebej zavarovati.

Predlog spremembe 286
Sylvana Rapti

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“ Države članice zagotovijo 
spoštovanje lastništva in zaupnosti 
podatkov, ustvarjenih z uporabo zaščitnih 
elementov za preverjanje pristnosti 
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zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko 
bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastninske pravice do takih podatkov je treba spoštovati.
Podatke o osebni porabi zdravil bi morali urejati ustrezna zakonodajo o varovanju podatkov 
in nacionalna pravila o poklicni zaupnosti.

Predlog spremembe 287
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine.“

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Države članice zagotovijo 
spoštovanje lastništva in zaupnosti 
podatkov, pridobljenih z uporabo 
tehnologije proti ponarejanju 
farmacevtskih proizvodov.

Or. it

Obrazložitev

Pri uporabi oznak proti ponarejanju za preverjanje pristnosti zdravil se lahko pridobijo 
poslovno in osebno občutljivi podatki. Zaradi interesa posameznikov bi bilo treba zagotoviti
varovanje lastništva takšnih podatkov. Za podatke o osebni porabi zdravil bi se morali 
uporabljati zakonodaja o varstvu podatkov in etični kodeksi, ki veljajo na nacionalni ravni. 
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Predlog spremembe 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz tega odstavka se posodabljajo 
vsako leto na podlagi poročila Komisije v 
skladu s členom 46(h).

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo zaščitnih elementov za preverjanje pristnosti zdravil se tvorijo podatki osebne 
narave, ki so lahko občutljivi. Za informacije o osebni porabi zdravil bi morali veljati zadevni 
predpisi o varstvu podatkov.

Vprašanje ponarejanja se razlikuje od varstva pravic industrijske in poslovne lastnine.

Pomembno je, da se posodobijo zahteve o uporabi zaščitnega elementa na podlagi letnega 
poročila.

Predlog spremembe 289
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo spoštovanje 
lastništva in zaupnosti podatkov, 
pridobljenih z uporabo tehnologije proti 
ponarejanju farmacevtskih proizvodov.

Or. it

Obrazložitev

Pri uporabi oznak proti ponarejanju za preverjanje pristnosti zdravil se lahko pridobijo 
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poslovno in osebno občutljivi podatki. Treba je spoštovati lastnino teh podatkov. Za podatke o 
osebni porabi zdravil bi se morali uporabljati zakonodaja o varstvu podatkov in etični 
kodeksi, ki veljajo na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 290
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo spoštovanje 
lastništva in zaupnosti podatkov, ki se 
zbirajo pri uporabi zaščitnih elementov 
zaradi potrjevanja pristnosti zdravil.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z zaščitnimi elementi obstaja veliko možnosti: enodimenzionalni kazalniki, podatkovna 
matrica, žigi, hologrami itd. Na nacionalni ravni se izvajajo pilotski projekti za oceno 
različnih prednosti zaščitnih elementov. Komisija bi morala pred izborom določenega 
zaščitnega elementa opraviti oceno vseh zaščitnih elementov, ki so na trgu.

Predlog spremembe 291
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Komisija pet let po začetku veljavnosti 
te direktive Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o njenem 
izvajanju. V njem oceni učinkovitost 
določb, sprejetih v skladu s členom 54a, 
kar zadeva preprečevanje vstopa 
ponarejenih zdravil v zakonito dobavno 
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verigo.

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 292
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54a – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4b. Katera koli država članica lahko 
razširi področje uporabe zaščitnih 
elementov iz točke (o) člena 54 na druga 
zdravila in druga ustrezna področja 
nacionalne politike, kot so povračila.

Or. es

Obrazložitev

Namen sprememb tega člena je olajšati njegovo uporabo ali pojasniti področje uporabe 
predlaganega besedila. Pet let po začetku veljavnosti teh ukrepov je treba oceniti tudi njihovo 
učinkovitost. Poleg tega uporaba zaščitnih elementov ne sme biti omejena na ponarejanje 
zdravil.

Predlog spremembe 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 55 se odstavek 2 nadomesti z 
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naslednjim:
„2. Na stični ovojnini v obliki pretisnega 
omota, ki je vložen v zunanjo ovojnino, 
ki je v skladu z zahtevami iz členov 54 in 
62, se navedejo najmanj naslednji 
podatki:
– ime zdravila, kakor je določeno v točki 
(a) člena 54,
– ime imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom,
– datum izteka roka uporabnosti,
– številka serije,
– ime po INN.“

Or. en

Obrazložitev

Pri boju proti ponarejenim zdravilom se opiramo na stroge tehnične kontrole in inšpekcijske 
preglede po vsej dobavni verigi. Uporaba imena INN lahko pomaga ohraniti pristnost zdravil.
Sedanjo zakonodajo je treba zato ustrezno spremeniti.

Predlog spremembe 294
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V členu 55 se odstavek 2 nadomesti z 
naslednjim:
„2. Na stični ovojnini v obliki pretisnega 
omota, ki je vložen v zunanjo ovojnino, 
ki je v skladu z zahtevami iz členov 54 in 
62, se navedejo najmanj naslednji 
podatki:
– ime zdravila, kakor je določeno v točki 
(a) člena 54,
– ime imetnika dovoljenja za promet z 
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zdravilom,
– datum izteka roka uporabnosti,
– številka serije,
– ime po INN.“

Or. en

Obrazložitev

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 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.


