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Pozměňovací návrh 295
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2001/83/ES
Článek 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 57 prvním pododstavci se čtvrtá 
odrážka nahrazuje tímto:

V článku 57 prvním pododstavci se čtvrtá 
odrážka nahrazuje tímto: 

“- údaje pro identifikaci a ověření 
autenticity, aniž je dotčen čl. 54 písm. o).“

„- údaje pro identifikaci a ověření 
autenticity.“

Or. es

Odůvodnění

Uplatnit bezpečnostní prvky na léčivé přípravky by mělo být umožněno i z jiných důvodů, než 
je prevence jejich padělání. Členské státy by měly mít možnost je použít například u léčiv, 
která byla stažena z prodeje kvůli špatné kvalitě, nebo i tehdy, chtějí-li zlepšit řízení 
farmaceutických služeb.

Pozměňovací návrh 296
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 63 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 63 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
1. Údaje v označení na obalu uvedené
v článcích 54, 55, 59 a 62 musí být 
uvedeny v úředním jazyce nebo 
úředních jazycích členského státu, ve 
kterém je přípravek uváděn na trh.
Ustanovení prvního pododstavce 
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nebrání uvedení těchto údajů v několika 
jazycích, pokud jsou ve všech použitých 
jazycích uvedeny stejné údaje.
V případě určitých léčivých přípravků 
pro vzácná onemocnění se mohou na 
základě odůvodněného požadavku uvést 
údaje vyjmenované v článku 54 jen
v jednom z úředních jazyků 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Přidáním článku 55 se zajišťuje, že jméno držitele rozhodnutí o registraci, doba trvanlivosti, 
číslo šarže a způsob podání jsou uvedeny v úředním jazyce (úředních jazycích) členského 
státu, ve kterém je přípravek uváděn na trh. V případě paralelního prodeje může být nezbytné 
informace na etiketě upravit, což bude obnášet přelepení blistrového balení nálepkou tak, jak 
to již provádějí někteří paralelní prodejci (na příklad za účelem přizpůsobení názvů přípravku 
názvu schválenému na národním trhu a uvedení specifických pokynů pro dávkování (např. 
názvy dnů v týdnu)).

Pozměňovací návrh 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Distribuce léčivých přípravků a obchod
s nimi“.

„Distribuce a zprostředkování léčivých 
přípravků a obchod s nimi“.

Or. en

Odůvodnění

Definice v této směrnici by měly být snadno pochopitelné a neměly by vznikat žádné 
pochybnosti, pokud jde o jejich význam. Musí být rozlišeno obchodováním, které zahrnuje 
případy, kdy je prodejce vlastníkem přípravku, a zprostředkovatelstvím, kdy jím není. Proto 
musí být název hlavy VII změněn tak, aby následná ustanovení pokrývala činnosti „prodejců“
a „ zprostředkovatelů“.
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Pozměňovací návrh 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Distribuce léčivých přípravků a obchod
s nimi.“

„Distribuce a zprostředkování léčivých 
přípravků a obchod s nimi“.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu (pokud bude přijat, měl by být 
příslušným způsobem změněn celý návrh))

Or. en

Odůvodnění

Název hlavy VII musí být změněn, aby bylo zřejmé, že se níže uvedená opatření vztahují také 
na zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh 299
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 76 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 76 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
3. Každý distributor, který není 
držitelem rozhodnutí o registraci
a dováží přípravek z jiného členského 
státu, oznámí držiteli rozhodnutí
o registraci a příslušnému orgánu 
členského státu, do kterého bude 
přípravek dovážen, svůj úmysl jej 
dovážet. V případě přípravků, kterým 
nebyla udělena registrace podle nařízení 
(ES) č. 726/2004, nejsou oznámením 
příslušnému orgánu dotčeny doplňkové 
postupy stanovené právními předpisy 
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daného členského státu, včetně poplatků 
příslušným orgánům za posouzení 
oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 76 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) V článku 76 se doplňuje následující 
odstavec, který zní:
3a. V případě přípravků, kterým byla 
udělena registrace podle nařízení (ES) 
č. 726/2004, předloží distributor v souladu
s článkem 3 oznámení držiteli rozhodnutí
o registraci a agentuře. K oznámení je 
přiložen poplatek agentuře za ověření 
toho, že byly splněny podmínky stanovené
v právních předpisech Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 11 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 77 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11b) V článku 77 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Členské státy přijmou veškerá 
vhodná opatření, aby distribuce léčivých 
přípravků, jejich prodej
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a zprostředkování byly podmíněny 
povolením provozovat činnost 
distributora, prodejce nebo 
zprostředkovatele léčivých přípravků,
v němž je uvedeno místo, pro které platí.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadně důležité, aby se tato opatření týkala všech subjektů v distribučním řetězci. Členské 
státy by měly mít pro schvalování „prodejců“ a „zprostředkovatelů“ aktivně působících na 
jejich území připraveny stejné postupy jako v případě udělování registrace výrobcům
a distributorům. Pokud nebudou právní předpisy upravovat prodejní a zprostředkovatelskou 
činnost v oblasti léčivých přípravků, mohou zůstat některé zúčastněné subjekty mimo jejich 
působnost.

Pozměňovací návrh 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 77 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) V článku 77 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
5. Provádění kontrol osob oprávněných 
provozovat činnost distribuce, prodeje 
nebo zprostředkovatelství léčivých 
přípravků a inspekce jejich prostor, 
připadají-li v úvahu, je odpovědností 
členského státu, který udělil povolení.

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech je v současné době velké množství povolení k distribuci 
neaktivních, takže jejich status není dostatečně transparentní. Tato situace potenciálně 
umožňuje zneužití, zejména v případech, kdy může být neaktivní licence zneužita 
bezohlednými osobami k uvedení padělaných léků do legálního dodavatelského řetězce. Proto 
by měla být zpřísněna kontrola povolení, která by zajistila, že neaktivní licence budou po 3 
letech neaktivity považovány za zrušené, nebo budou pozastaveny.
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Pozměňovací návrh 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 12 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 77 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) V článku 77 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
6. Členský stát, který udělil povolení 
uvedené v odstavci 1, pozastaví nebo 
zruší dané povolení po předchozím 
uvědomí držitele, jestliže již nejsou 
podmínky povolení plněny nebo jestliže 
nebylo povolení využíváno déle než tři 
roky, kromě případů, kdy toto povolení 
nebylo využíváno po dobu nezbytně 
potřebnou ke splnění požadavků 
uvedených v této směrnici. Dotčený 
členský stát o tom neprodleně uvědomí 
ostatní členské státy a Komisi.

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech je v současné době velké množství povolení k distribuci 
neaktivních, takže jejich status není dostatečně transparentní. Tato situace potenciálně 
umožňuje zneužití, zejména v případech, kdy může být neaktivní licence zneužita 
bezohlednými osobami k uvedení padělaných léků do legálního dodavatelského řetězce. Proto 
by měla být zpřísněna kontrola povolení, která by zajistila, že neaktivní licence budou po 3 
letech neaktivity považovány za zrušené, nebo budou pozastaveny.

Pozměňovací návrh 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 12 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 77 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) V článku 77 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto: 
„6. Členský stát, který udělil povolení 
uvedené v odstavci 1, pozastaví nebo 
zruší dané povolení po předchozím 
uvědomí držitele, jestliže již nejsou 
podmínky povolení plněny nebo jestliže 
nebylo povolení využíváno déle než tři 
roky. Dotčený členský státy o tom 
neprodleně uvědomí ostatní členské státy
a Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

V několika členských státech je v současné době velké množství povolení k distribuci 
neaktivních, takže jejich status není dostatečně transparentní. Tato situace potenciálně 
umožňuje zneužití, zejména v případech, kdy může být neaktivní licence zneužita 
bezohlednými osobami k uvedení padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce.

Pozměňovací návrh 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 c (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 78

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12c) odstavec 78 se nahrazuje tímto:
„Členské státy zajistí, aby posouzení 
žádosti o povolení distribuce, prodeje 
nebo zprostředkování netrvalo déle než 
90 dnů ode dne, kdy příslušný orgán 
daného členského státu žádost obdržel. 
Příslušný orgán může podle potřeby 
požadovat, aby žadatel dodal všechny 
nezbytné informace týkající se 
podmínek povolení. Pokud orgán využije 
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této možnosti, pozastaví se lhůta 
uvedená v prvním odstavci, dokud 
nejsou dodány požadované dodatečné 
údaje.“

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít pro schvalování „prodejců“ a „zprostředkovatelů“ aktivně 
působících na jejich území připraveny stejné postupy jako v případě udělování registrace 
výrobcům a distributorům. Časový rámec pro posouzení žádostí o povolení prodeje
a zprostředkování by měl být stejný jako pro distributory, a proto by měli být do tohoto 
ustanovení přidání „prodejci“ a „zprostředkovatelé“.

Pozměňovací návrh 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 d (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d) Vkládá se nový článek 79a, který zní: 
„Článek 79a

Komise ve spolupráci s agenturou
a orgány členských států stanoví pravidla
a kritéria nezbytná k získání povolení 
prodeje a zprostředkování. 
Žadatelé musí splnit alespoň tyto 
požadavky:
a) musí mít stálou adresu nebo kontaktní 
údaje, aby byla umožněna přesná 
identifikace a určení místa jejich 
oficiálního sídla;
b) musí se zavázat k tomu, že své činnosti 
budou vykonávat pouze s osobami nebo 
subjekty, které jsou schopny splnit své 
povinnosti podle podmínek stanovených
v článku 80.“

Or. en
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Odůvodnění

Požadavky ohledně distribuce by se neměly týkat pouze distributorů, ale všech prodejců
a zprostředkovatelů. 

Pozměňovací návrh 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 d (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12d) Vkládá se nový článek 79a, který zní: 
„Článek 79a

Komise ve spolupráci s agenturou
a orgány členských států stanoví pravidla
a kritéria nezbytná k získání povolení 
prodeje a zprostředkování. 
Žadatelé musí splnit alespoň tyto 
požadavky:
a) musí mít stálou adresu nebo kontaktní 
údaje, aby byla umožněna přesná 
identifikace a určení místa jejich 
oficiálního sídla;
b) musí se zavázat k tomu, že své činnosti 
budou vykonávat pouze s osobami nebo 
subjekty, které jsou schopny splnit své 
povinnosti podle podmínek stanovených
v článku 80.“

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení musí být rozšířeno na „prodejce“ a „zprostředkovatele“, neboť se pro 
získání licence, která jim umožní provozovat činnost v členských státech, musí řídit souborem 
podmínek pro minimální standardy. Jelikož jsou součástí prodeje a zprostředkování činnosti 
spočívající v nezávislém vyjednávání prodeje nebo nákupu léčivých přípravků jménem někoho 
jiného, které nespadá do definice distribuce, je důležité zajistit, že budou tito účastníci jednat 
pouze s oprávněnými osobami / subjekty, které splňují všechny podmínky uvedené v článku 80.
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Pozměňovací návrh 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Návětí se nahrazuje následujícím 
zněním:
„Držitelé povolení distribuce, prodeje 
nebo zprostředkování léčivých přípravků
musí splnit alespoň tyto požadavky:“

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu nejen 
distributory, ale všechny subjekty, které v odvětví působí, a podrobit je přísnému režimu 
akreditace, kontrol a správné výrobní praxe.

Pozměňovací návrh 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Návětí se nahrazuje následujícím 
zněním:
„Držitelé povolení distribuce, prodeje 
nebo zprostředkování léčivých přípravků
musí splnit alespoň tyto požadavky:“

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu nejen 
distributory, ale všechny subjekty, které v odvětví působí, a podrobit je přísnému režimu 
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akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. 

Pozměňovací návrh 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a a) Vkládá se písmeno ca), které zní:
„ca) musí namátkově ověřovat, zda léčivé 
přípravky, které zakoupili, nejsou 
padělané, a to kontrolou bezpečnostních 
prvků na vnějším obalu tak, jak uvádí 
písm. o) čl. 54;“ 

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky mají řadu zjevných a skrytých bezpečnostních prvků. Pravost většiny z nich 
nemůžou distributoři farmaceutických produktů ověřit bez toho, aby je o nich výrobce 
informoval . Distributoři jsou nicméně schopni namátkově ověřovat pravost jednotlivých 
balení, která mají na vnějším obalu „nosič“ (bezpečnostní prvek), který obsahuje jedinečné 
číslo ve strojově čitelném formátu, pod podmínkou, že mají přístup k databázi, která tyto 
informace obsahuje. 

Pozměňovací návrh 311
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) Vkládá se písmeno ca), které zní:
ca) musí ověřit, zda zakoupené léčivé 
přípravky nejsou padělané, a to ověřením 
jedinečného identifikačního prvku na 
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vnějším obalu;

Or. en

Odůvodnění

Pro účely úplné srozumitelnosti umožní ověření autentičnosti a zpětné vysledování 
jednotlivých balení pouze takové bezpečnostní prvky, které dané balení identifikují jedinečným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Článek 80 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) musí uchovávat záznamy buď ve formě 
nákupních/prodejních faktur, nebo na 
počítači či v jakékoli jiné formě, jež 
poskytují o každé transakci s obdrženými, 
odeslanými nebo obchodovanými léčivými 
přípravky alespoň tyto informace:

e) musí uchovávat záznamy buď ve formě 
nákupních/prodejních faktur, nebo na 
počítači či v jakékoli jiné formě, jež 
poskytují o každé transakci s obdrženými, 
odeslanými, obchodovanými či 
zprostředkovanými léčivými přípravky 
alespoň tyto informace:

- datum, - datum,
- název léčivého přípravku, název léčivého přípravku,

- obdržené nebo odeslané množství nebo 
množství, které bylo předmětem obchodní 
transakce,

obdržené, odeslané nebo zprostředkované
množství nebo množství, které bylo 
předmětem obchodní transakce,

- jméno a adresu dodavatele, případně 
příjemce;“;

jméno a adresu dodavatele, případně 
příjemce,
- ve vhodných případech národní 
identifikační číslo,

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu nejen 
distributory, ale všechny subjekty, které v odvětví působí, a podrobit je přísnému režimu 
akreditace, kontrol a správné výrobní praxe.
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Ve většině členských států EU je vnitrostátní identifikační číslo používáno při všech 
transakcích (objednávání a úhrada).

Pozměňovací návrh 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 80 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Písmeno g) se nahrazuje tímto:
„g) musí dodržovat zásady a pokyny 
správné distribuční, prodejní
a zprostředkovatelské praxe pro léčivé 
přípravky uvedené v článku 84.“

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 80 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Písmeno g) se nahrazuje tímto:
„g) musí dodržovat zásady a pokyny 
správné distribuční praxe nebo zásady
a pokyny správné prodejní praxe, nebo 
zásady a pokyny správné 
zprostředkovatelské praxe pro léčivé 
přípravky uvedené v článku 84.“

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu nejen 
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distributory, ale všechny subjekty, které v odvětví působí, a podrobit je přísnému režimu 
akreditace, kontrol a správné výrobní praxe.

Pozměňovací návrh 315
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) musí informovat příslušný orgán, 
obdrží-li přípravky, u nichž zjistí nebo
u kterých existuje podezření, že porušují 
některý z těchto předpisů:

i) musí informovat příslušný orgán, jestliže
obdrží, prodají nebo zprostředkují
přípravky, u nichž zjistí nebo u kterých 
existuje podezření, že uvádějí zkreslené 
údaje, a že tudíž porušují ustanovení čl. 6 
odst. 1 této směrnice.

– ustanovení čl. 6 odst. 1 této směrnice;

– práva držitele ochranné známky v rámci 
práva Společenství, podle nařízení Rady 
(ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993
o ochranné známce Společenství, nebo
v rámci práva členského státu, v němž byl 
přípravek obdržen.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se zabývá otázkou padělání léčivých přípravků z hlediska zdraví, a nikoli
z hlediska práv duševního vlastnictví. Jakákoli zmínka o ochranné známce by tedy měla být 
vypuštěna, aby se předešlo zmatení.

Povinnost informovat uložená všem subjektům v legálním dodavatelském řetězci navíc 
pomůže dosáhnout nejvyšší možnou míru transparentnosti a zpětného vysledování.

Pozměňovací návrh 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i)musí informovat příslušný orgán, obdrží-
li přípravky, u nichž zjistí nebo u kterých 
existuje podezření, že porušují některý
z těchto předpisů:

i) musí informovat příslušný orgán, obdrží-
li přípravky, obchoduje-li s nimi nebo 
zprostředkovává-li prodej přípravků,
u nichž zjistí nebo u kterých existuje 
podezření, že porušují některý z těchto 
předpisů:

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu nejen 
distributory, ale všechny subjekty, které v odvětví působí, a podrobit je přísnému režimu 
akreditace, kontrol a správné výrobní praxe.

Pozměňovací návrh 317
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení
nebo podezření na porušení předpisů
týkají padělaného léčivého přípravku, musí 
být informován držitel rozhodnutí
o registraci nebo ochranné známky, která 
byla padělána.“;

Navíc v případě, kdy se uvádění 
zkreslených údajů nebo podezření
z uvádění zkreslených údajů týká 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován jak držitel povolení výroby, 
tak držitel rozhodnutí o registraci.

Držitel rozhodnutí o registraci nebo 
povolení výroby stejným způsobem 
informuje příslušné orgány a ostatní 
subjekty v dodavatelském řetězci
v případech, kdy existuje podezření, že 
padělané přípravky pronikly do legálního 
dodavatelského řetězce.

Or. en
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Odůvodnění

Tato směrnice se zabývá otázkou padělání léčivých přípravků z hlediska zdraví, a nikoli
z hlediska práv duševního vlastnictví. Jakákoli zmínka o ochranné známce by tedy měla být 
vypuštěna, aby se předešlo zmatení.

Povinnost informovat uložená všem subjektům v legálním dodavatelském řetězci navíc 
pomůže dosáhnout nejvyšší možnou míru transparentnosti a zpětného vysledování.

Pozměňovací návrh 318
Bogusław Sonik

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána.“;

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření z porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána. Držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky stejným způsobem 
informuje příslušné orgány a ostatní 
subjekty v dodavatelském řetězci
v případech, kdy existuje podezření, že 
padělané přípravky pronikly do legálního 
dodavatelského řetězce.“

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat uložená všem subjektům v legálním dodavatelském řetězci pomůže 
dosáhnout nejvyšší možnou míru transparentnosti a zpětného vysledování.
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Pozměňovací návrh 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána.“ 

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření z porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána. Držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky stejným způsobem 
informuje příslušné orgány a ostatní 
subjekty v dodavatelském řetězci
v případech, kdy existuje podezření, že 
padělané přípravky pronikly do legálního 
dodavatelského řetězce.“

Or. en

Odůvodnění

Povinnost informovat uložená všem subjektům v legálním dodavatelském řetězci pomůže 
dosáhnout nejvyšší možnou míru transparentnosti a zpětného vysledování.

Pozměňovací návrh 320
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána.“;

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána. Stejným způsobem informuje 
držitel rozhodnutí o registraci nebo 
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ochranné známky jiné aktéry
v distribučním řetězci, pokud vznikne 
podezření, že do legálního distribučního 
řetězce pronikly padělané produkty. “;

Or. de

Odůvodnění

Požadavek, aby všechny strany zúčastněné v legálním distribučním řetězci poskytovaly 
informace, napomáhá zajistit co nejvyšší transparentnost a možnost zpětného vysledování.

Pozměňovací návrh 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána.“;

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána. Držitelé naopak o porušení nebo 
podezření na porušení týkající se 
dotyčného léčivého přípravku informují 
další operátory dodavatelského řetězce.

Or. ro

Odůvodnění

Povinnost informovat o padělaných léčebných přípravcích v rámci distribučního řetězce
a zapojit všechny články v distribučním systému dotyčných přípravků by měla zajistit jejich 
optimální sledovatelnost. 
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Pozměňovací návrh 322
Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – bod i – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána.“;

Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření z porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován držitel rozhodnutí o registraci 
nebo ochranné známky, která byla 
padělána a pokud bude mít podezření nebo 
má informace o tom, že padělané 
přípravky pronikly do legálního 
dodavatelského řetězce, musí informovat 
příslušné orgány.“;

Or. en

Odůvodnění

Pro účinné provádění této směrnice je důležité, aby všechny subjekty společně přispívaly
k boji proti padělaným léčivým přípravkům a sdílely informace, které získají. 

Pozměňovací návrh 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí – sami nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověřit, zda dodávající 
distributor dodržuje správnou distribuční 
praxi.

„Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí ověřit, zda 
dodávající distributor dodržuje správnou 
distribuční praxi, a to prostřednictvím 
databáze Společenství, jak je uvedeno
v čl. 111 odst. 6.
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Získají-li držitelé povolení distribuce 
přípravek od výrobce nebo dovozce, musí 
ověřit, zda je onen výrobce nebo dovozce 
držitelem povolení výroby.“.

Získají-li držitelé povolení distribuce 
přípravek od výrobce nebo dovozce, musí 
ověřit, zda je onen výrobce nebo dovozce 
držitelem povolení výroby, a to 
prostřednictvím databáze Společenství, jak 
je uvedeno v čl. 111 odst. 6. 

Pokud jsou přípravky získány prodejem 
nebo zprostředkováním, musí držitelé 
povolení k distribuci, prodeji nebo 
zprostředkování pomocí databáze 
Společenství, jak je uvedeno v čl. 111 
odst. 6, ověřit, že dotčené osoby nebo 
subjekty mají nezbytná povolení.“.

Or. en

Odůvodnění

Všechny zúčastněné strany musí být odpovědné rovným dílem a splňovat alespoň minimální 
požadavky. Toto ustanovení musí být proto rozšířeno, aby platilo pro činnosti osob nebo 
subjektů, které se podílejí na prodeji a zprostředkování léčivých přípravků. Aby se dále 
zajistilo, že všechny subjekty, které jsou součástí dodavatelského řetězce, mají licenci
a dodržují příslušná pravidla, měl by každý účastník dodavatelského řetězce ověřit, zda jeho 
partneři pravidla dodržují, a to pomocí centrální databáze, kterou zřídila a spravuje agentura 
EMEA. Subjekty akreditované k ověření dodržování pravidel by měly být využívány pouze pro 
doplnění inspekcí prováděných kompetentními vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 324
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí – sami nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověřit, zda dodávající 
distributor dodržuje správnou distribuční 
praxi.

„Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí ověřit, zda 
dodávající distributor dodržuje správnou 
distribuční praxi a zda vlastní povolení
k distribuci.
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Or. es

Odůvodnění

Ověřování, zda jiný sklad či jiný subjekt akreditovaný zdravotnickými orgány dodržuje 
správnou distribuční praxi, nelze odůvodnit, jelikož distribuční sklady jsou již kontrolovány 
příslušnými orgány v členských státech, které jim také vystavují povolení.

Pozměňovací návrh 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – pododstavec 1 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Získají-li držitelé povolení distribuce 
přípravek od výrobce nebo dovozce, musí 
ověřit, zda je onen výrobce nebo dovozce 
držitelem povolení výroby.

Získají-li držitelé povolení distribuce, 
prodeje nebo zprostředkování přípravek 
prodejem nebo zprostředkováním, musí 
pomocí databáze Společenství, jak je 
uvedeno v čl. 111 odst. 6, ověřit, zda mají 
dotčené osoby nebo subjekty nezbytná 
povolení.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že všechny subjekty, které jsou součástí dodavatelského řetězce, mají licenci, 
měl by si každý účastník dodavatelského řetězce pomocí centrální databáze, kterou zřídila
a spravuje agentura EMEA, ověřit, zda jeho partneři v rámci dodavatelského řetězce tuto 
licenci vlastní. 

Pozměňovací návrh 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 84
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Článek 84 se nahrazuje tímto:
„Článek 84

Komise zveřejní pokyny pro správnou 
distribuční, obchodní
a zprostředkovatelskou praxi pro léčivé 
prostředky. Za tím účelem projedná věc
s Výborem pro hromadně vyráběné 
léčivé prostředky a s Farmaceutickým 
výborem zřízeným rozhodnutím Rady 
75/320/EHS1.
Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 23.“

Or. en

Odůvodnění

V současnosti se musí výrobci řídit pokyny pro správnou výrobní praxi (GMP) a distributoři 
pokyny pro správnou distribuční praxi(GDP), nicméně prodejci a zprostředkovatelé se nemusí
v současnosti řídit žádnými srovnatelnými pokyny týkajícími se příslušné oblasti jejich 
působnosti, jmenovitě prodeje nebo zprostředkování léčivých přípravků. Měly by být proto 
vytvořeny pokyny pro správnou prodejní praxi a pokyny pro správnou zprostředkovatelskou 
praxi.

Pozměňovací návrh 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Článek 84 se nahrazuje tímto:
„Článek 84

Komise zveřejní pokyny pro správnou 
distribuční, obchodní
a zprostředkovatelskou praxi pro léčivé 
prostředky. Za tím účelem projedná věc
s Výborem pro hromadně vyráběné 
léčivé prostředky a s Farmaceutickým 
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výborem zřízeným rozhodnutím Rady 
75/320/EHS1.
Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 23.“

Or. en

Odůvodnění

V současnosti se musí výrobci řídit pokyny pro správnou výrobní praxi (GMP) a distributoři 
pokyny pro správnou distribuční praxi(GDP). Nicméně prodejci a zprostředkovatelé se 
nemusí v současnosti řídit žádnými srovnatelnými pokyny týkajícími se příslušné oblasti jejich 
působnosti. To vytváří nebezpečnou proluku v distribučním řetězci. Měly by být proto 
vytvořeny také pokyny pro správnou prodejní praxi a pokyny pro správnou 
zprostředkovatelskou praxi.

Pozměňovací návrh 328
Mario Pirillo

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 13 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 84 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b) Vkládá se nový článek 84a, který zní:
„Článek 84a

Komise zveřejní pokyny týkající se 
specifických pravidel správné výrobní 
praxe v případě účinných složek léčivých 
přípravků a specifických pravidel správné 
výrobní praxe v případě pomocných látek. 
Za tím účelem projedná věc s Výborem 
pro hromadně vyráběné léčivé prostředky 
zřízeným směrnicí Rady 75/319/EHS a 
s Farmaceutickým výborem zřízeným 
rozhodnutím Rady 75/320/EHS, přičemž 
zohlední platné systémy srovnatelné
s pokyny pro správnou výrobní praxi jako 
HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní 
body) a ISO9001/ISO22000 a dobrovolná 
pravidla, jako je správná výrobní praxe 
stanovená evropskou federací výrobců 
kosmetických přísad (EFfCI) a příručka 
IPEC PQG pro pomocné látky ve 
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farmaceutickém průmyslu.“

Or. en

Odůvodnění

Na pomocné látky a účinné složky léčivých přípravků (API) by se měly vztahovat příslušné 
pokyny pro správnou výrobní praxi vytvořené na evropské úrovni. Komise se vyzývá, aby 
vytvořila specifické pokyny pro správnou praxi pro API a specifické pokyny pro správnou 
praxi pro pomocné látky. Pokud jde o pomocné látky, měla by Komise v pokynech správné 
výrobní praxe zohlednit srovnatelné systémy vyhovující nařízení EK o HACCP (analýza rizik
a kritické kontrolní body), příručky EFfCI (Evropská federace pro složky kosmetických 
přípravků) pro správnou výrobní praxi složek kosmetických přípravků (2005). Tato pravidla 
mohou být použita rovněž ve farmaceutickém průmyslu.

Pozměňovací návrh 330
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – čl. 85 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Za článek 85b se vkládá hlava VIIa
a článek 85c, které znějí:

„HLAVA VIIa
INTERNETOVÝ PRODEJ

Článek 85c
1. V členských státech, ve kterých mají 
internetové lékárny povolenu činnost, 
musí mít zvláštní povolení příslušného 
orgánu.
2. Komise přijme logo EU, které se umístí 
na stránky internetových lékáren a které 
umožní veřejnosti určit, zda dotyčná 
stránka nabízející léčivé přípravky spadá 
pod povolenou lékárnu. Logo obsahuje 
odkaz na centrální internetové stránky na 
úrovni členského státu, které zřídí daný 
členský stát a které uživateli umožní ověřit 
autentičnost loga a poskytnou mu 
související informace o riziku spojeném
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s nákupem léčivých přípravků přes 
internet. 
3. Členské státy přijmou vhodná opatření,
která zajistí, aby všechny internetové 
stránky povolených lékáren odkazující na 
lékárny ve své působnosti zobrazovaly 
logo Společenství uvedené v odstavci 1,
a která zabrání internetovým stránkám 
nepovolených lékáren v použití loga
a odkazu na centrální internetové stránky 
uvedené v odstavci 1.
4. Za účelem provedení odstavců 2 a 3 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c přijme směrnici, 
kterou se stanoví: 
– minimální požadavky zabraňující tomu, 
aby padělané léčivé přípravky pronikly do 
dodavatelského řetězce, které budou 
členské uplatňovat, pokud tyto internetové 
lékárny povolí. Takové požadavky rovněž 
zabrání úhradě léčivých přípravků
z nepovolených internetových zdrojů 
– model loga Společenství, 
– typ nezbytných informací o rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
prostřednictvím internetu a
– specifické kontrolní postupy pro 
schvalování internetových lékáren.“

Or. en

Odůvodnění

Největší množství padělaných léčivých přípravků proniká do EU prostřednictvím internetu,
a proto by měl být internet zahrnut do této směrnice.
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Pozměňovací návrh 329
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85a
Členské státy by ve spolupráci s Komisí
a po konzultaci se zainteresovanými 
stranami měly vytvořit informační 
strategii týkající se spolehlivosti 
dodavatelů léků. Tato strategie by měla 
zohlednit právní předpisy jednotlivých 
členských států upravující dodávky léků
a riziko spojené s některými způsoby 
jejich dodávání, jako je například 
nelegální internetový prodej.

Or. it

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léků. Veřejnost by měla být důsledně odrazována od 
nákupu léků prostřednictvím nelegálních distribučních kanálů. Proto by bylo žádoucí pořádat
o této problematice vzdělávací kampaně, a to jak v členských státech, tak i na úrovni EU.

Pozměňovací návrh 331
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – čl. 85 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Za článek 85b se vkládá hlava VIIa
a článek 85c, které znějí:

„HLAVA VII a
INTERNETOVÝ PRODEJ
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Článek 85c
1. Komise přijme logo EU, které se umístí 
na úvodní stránku internetových stránek 
všech legitimních zásilkových lékáren, což 
poskytne široké veřejnosti jistotu, že 
příslušné internetové stránky nabízející 
prodej léčivých přípravků jsou v souladu
s právními předpisy EU a jsou spojeny
s registrovanou lékárnou. 
Logo obsahuje odkaz na centrální 
internetovou stránku na úrovni členského 
státu, kterou zřídí daný členský stát
a která umožní uživateli ověřit 
autentičnost loga a poskytne podrobné 
informace o legálnosti příslušné zásilkové 
lékárny, kontaktní údaje pro získání 
dalších informací a podávání stížností
a také další doporučení týkající se 
rozpoznání legitimní zásilkové lékárny, 
např. uvedením hlavního lékárníka.
Legitimní zásilkové lékárny, které legálně 
sídlí v Unii a působí na vnitřním trhu, 
musí být uvedeny v evropské databázi, na 
kterou musí odkazovat centrální 
internetové stránky na úrovni členských 
států. 
Tato opatření přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c. 
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
včetně represivních opatření, která zajistí, 
aby legitimní zásilkové lékárny v jejich 
působnosti zobrazovaly logo EU uvedené
v odstavci 1, a která zabrání nelegálním 
internetovým stránkám prodávajícím 
léčivé přípravky v použití loga a odkazu 
na centrální internetové stránky uvedené
v odstavci 1.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby internetové stránky, na které odkazuje logo Společenství, dokázaly 
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návštěvníkům poradit, jak legitimitu zásilkových lékáren ověřit. Musí umožňovat přístup
k podrobným, neustále aktualizovaným databázím na evropské úrovni. Pojem „vhodná 
opatření“ použitý v návrhu zprávy výboru ENVI v navrženém článku 85c odstavci 2 je
z právního hlediska nedostatečný a musí být propracován. Ve směrnici je třeba nastínit přísná 
represivní opatření, včetně pokut a trestů odnětí svobody. Odstavec by měl být rozšířen za 
účelem propracování těchto opatření.

Pozměňovací návrh 332
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – čl. 85 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Za článek 85b se vkládá hlava VIIa
a článek 85c, které znějí:

„HLAVA VIIa
INTERNETOVÝ PRODEJ

Článek 85c
1. Komise v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c přijme akty
v přenesené pravomoci ve věci loga EU, 
které se umístí na úvodní stránku 
internetových lékáren a které umožní 
veřejnosti určit, zda dotyčné internetové 
stránky nabízející k prodeji léčivé 
přípravky spadají pod registrovanou 
lékárnu. Logo obsahuje odkaz na 
centrální internetové stránky na úrovni 
členského státu, které zřídí daný členský 
stát a které uživateli umožní ověřit 
autentičnost loga a poskytnou mu 
související informace o riziku spojeném
s koupí léčivých přípravků přes internet. 
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
která zajistí, aby všechny internetové 
stránky registrovaných lékáren odkazující 
na lékárny ve své působnosti zobrazovaly 
logo EU uvedené v odstavci 1, a která 
zabrání internetovým stránkám 
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neregistrovaných lékáren v použití loga
a odkazu na centrální internetové stránky 
uvedené v odstavci 1.“ 

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 39 návrhu zprávy. Největší množství padělaných 
léčivých přípravků proniká do EU prostřednictvím internetu, a proto by měl být internet 
zahrnut do této směrnice.

Pozměňovací návrh 333
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – čl. 85 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Za článek 85b se vkládá hlava VIIa
a článek 85c, které znějí:

„HLAVA VIIa
INTERNETOVÝ PRODEJ

Článek 85c
1. Komise přijme logo EU, které se umístí 
na úvodní stránku internetových lékáren
a které umožní veřejnosti určit, zda 
dotyčná stránka nabízející léčivé 
přípravky spadá pod registrovanou 
lékárnu. Logo musí být zabezpečeno před 
paděláním, musí obsahovat prvky, které 
jeho kopírování zabraňují, a musí rovněž 
obsahovat odkaz na zabezpečenou 
centrální internetovou stránku na úrovni 
členského státu, kterou zřídí daný členský 
stát a která umožní uživateli ověřit 
autentičnost loga a poskytne související 
informace o riziku spojeném s koupí 
léčivých přípravků přes internet. 
Tato opatření přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
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pravomoci v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c. 
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
která zajistí, aby všechny internetové 
stránky registrovaných lékáren odkazující 
na lékárny ve své působnosti zobrazovaly 
logo EU uvedené v odstavci 1, a která 
zabrání internetovým stránkám 
neregistrovaných lékáren v použití loga
a odkazu na centrální internetové stránky 
uvedené v odstavci 1.“ 

Or. en

Odůvodnění

Největší množství padělaných léčivých přípravků proniká do EU prostřednictvím internetu,
a proto by bezpečnostní prvky na autorizovaných internetových stránkách nabízejících léčivé 
přípravky měly být bezpečné a jejich součástí by mělo být logo zabezpečené před paděláním, 
čímž se předejde jeho kopírování. 

Pozměňovací návrh 334
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – čl. 85 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14 a) Za článek 85b se vkládá hlava VIIa
a článek 85c, které znějí:

„HLAVA VIIa
PRODEJ PŘES INTERNET

Článek 8c
1. Prodej jakýchkoli léčivých či 
speciálních léčivých přípravků přes 
internet je zakázán, s výhradou 
vnitrostátních právních předpisů 
opačného znění platných v den vstupu této 
směrnice v platnost.
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2. Komise přijme opatření na zvýšení 
povědomí veřejnosti o zdravotních rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
přes internet.
Komise přijímá tato opatření 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s články 112a
a 112c.
3. Členské státy, které v den vstupu této 
směrnice v platnost povolí prodej přes 
internet, zajistí, aby na takový prodej 
trvale dohlížel pověřený orgán, a 
v případě porušení této směrnice učiní 
odpovídající právní kroky.

Or. it

Pozměňovací návrh 335
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 14 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) Vkládá se nový článek 85d, který zní:
„Článek 85d

1. Komise přijme ve spolupráci
s členskými státy opatření na zvýšení 
povědomí široké veřejnosti o tom, že 
nakupování léčivých přípravků
v legitimních zásilkových lékárnách je 
přinejmenším stejně bezpečné jako 
nakupování těchto přípravků v lékárnách 
obecních, nemocničních nebo v lékárnách 
provozovaných výrobci. Tam, kde však 
existují nebo jsou plánovány zásilkové 
lékárny, by měly informační kampaně 
poukazovat také na zdravotní rizika 
související s nákupem léčivých přípravků
z nelegálních webových stránek, přičemž 
tyto kampaně by měly obsahovat 
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upozornění na:
– chybějící ponaučení od kvalifikovaných 
zdravotnických pracovníků; 
– nedostatečnou záruku bezpečnosti
a kvality prodávaných léků.
Informační kampaně musí proto 
upozorňovat na tyto bezpečnostní prvky:
– snadno přístupné seznamy legitimních 
zásilkových lékáren;
– další bezpečnostní doporučení ohledně 
ověřování autentičnosti webových 
stránek; 
– využití loga EU jako oficiálního 
osvědčení pro legitimní zásilkové lékárny;
– bezpečnostní doporučení, která se
v případě vyhledávání léčivých prostředků 
na internetu zřetelně zobrazí na 
vyhledávačích webových stránek.
Tyto informační kampaně objektivně 
informují o rizicích a výhodách nákupu 
léčivých přípravků přes internet. 
Zásilkové lékárny jsou chráněny před 
informačními kampaněmi, které je 
záměrně nebo neúmyslně prezentují jako 
nebezpečné a nekvalitní.
Tato opatření přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c.“

Or. en

Odůvodnění

Pro informování evropských zákazníků o rizicích spjatých s nákupem léčivých přípravků od 
nepovolených lékáren provádějících zásilkový prodej mají informační kampaně zásadní 
význam. Jelikož pro stávající lékárny představují legitimní lékárny ohrožení, jsou pravidelně 
předmětem zastrašujících kampaní, které se vydávají za informační kampaně. To vede 
veřejnost k přesvědčení, že všechny internetové lékárny jsou nebezpečné. Je proto třeba je 
před nepravdivými kampaněmi chránit.
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Pozměňovací návrh 336
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 14 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) Vkládá se nový článek 85d, který zní:
„Článek 85d

1. Komise v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c přijme 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci opatření na zvýšení povědomí 
široké veřejnosti o rizicích spojených
s nákupem léčivých přípravků přes 
internet, přičemž tato opatření mohou 
obsahovat:
– varování umístěná v horní části 
vyhledávačů webových stránek při 
vyhledávání léčivých přípravků na 
internetu;

– všeobecné informační kampaně za 
spolupráce se členskými státy;
– snadno přístupné seznamy 
registrovaných lékáren.“

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 40 návrhu zprávy. Je důležité zvýšit povědomí 
veřejnosti o rizicích spojených s padělanými léčivými přípravky.

Pozměňovací návrh 337
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 14 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 d (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14b) Vkládá se nový článek 85d, který zní:
„Článek 85d

1. Komise přijme opatření na zvýšení 
povědomí široké veřejnosti o rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
přes internet, která mohou zahrnovat:
– všeobecné informační kampaně 
pořádané ve spolupráci se členskými 
státy;
– snadno přístupné seznamy 
registrovaných internetových lékáren.

Tato opatření přijme Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 121a a 
s výhradou podmínek uvedených
v článcích 121b a 121c.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích spojených s padělanými léčivými přípravky. 
Avšak návrh umístit v případě vyhledávání léčivých přípravků v horní části vyhledávačů 
internetových stránek varování je jednak neproveditelný a jednak nepraktický. Jiné 
bezpečnostní prvky zařazené do tohoto pozměňovacího návrhu jsou dostačující k tomu, aby se 
zvýšilo povědomí veřejnosti o padělaných léčivých přípravcích v EU.

Pozměňovací návrh 338
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 c (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14c) Vkládá se nový článek 85e, který zní:
„Článek 85e

Členské státy zajistí, aby všechny legitimní 
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zásilkové lékárny, které jsou činné na 
vnitřním trhu, dodržovaly profesní normy
a pokyny pro služby internetových 
lékáren, včetně specifického etického 
kodexu. Všechny zásilkové lékárny jsou 
povinny na svých webových stránkách 
zobrazit zřetelně kodex a kontaktní údaje 
pro podávání stížností.
Členské státy zajistí, aby na internetový 
prodej léčivých přípravků trvale dohlížel 
pověřený orgán, a v případě porušení této 
směrnice učiní odpovídající právní kroky, 
včetně represivních opatření.“

Or. en

Odůvodnění

Asociace EAMSP by měla vypracovat etický kodex poté, co již vytvořila soubor norem
vycházející z norem Královské farmaceutické společnosti Velké Británie. V Německu existují 
již od roku 2003 vnitrostátní normy (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Pověřené orgány dohledu 
musejí jednat s poskytovateli internetových služeb, aby se zabránilo existenci ilegálních 
webových stránek. Ve směrnici je třeba nastínit přísná represivní opatření, včetně pokut
a trestů odnětí svobody. Odstavec by měl být rozšířen za účelem propracování těchto 
opatření. 

Pozměňovací návrh 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 d (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14d) Vkládá se nový článek 85f, který zní:
„Článek 85f

Touto směrnicí není nikterak dotčeno 
právo členských států omezit nebo zakázat 
prodej léčivých přípravků na předpis přes 
internet.“

Or. en
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Odůvodnění

Několik členských států v současnosti uplatňuje omezení prodeje léčiv na předpis 
prostřednictvím internetu. Mělo by být umožněno, aby tato omezení platila i nadále. 

Pozměňovací návrh 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 88a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14e) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 88aa

Členské vypracují ve spolupráci s Komisí
a po konzultaci se zástupci zúčastněných 
stran informační strategii týkající se 
bezpečnosti zásilek léčivých přípravků. 
Tato strategie zohlední rozmanitost 
vnitrostátních právních předpisů 
vztahujících se na dodávky léčivých 
přípravků a rizika spojená s určitými 
způsoby jejich dodávek a s nelegálním 
obchodováním na internetu.“

Or. en

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem nelegálních léčivých přípravků. Občané by měli být nabádáni
k tomu, aby si léčivé přípravky neobjednávali nelegálními cestami. Zejména by se měla
v členských státech i v celé Evropě podporovat opatření k informování veřejnosti.

Pozměňovací návrh 341
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 e (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 88a a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14e) Vkládá se nový článek 88a, který zní: 
„Článek 88aa

Členské státy by měly ve spolupráci
s Komisí a po konzultaci se zúčastněnými 
stranami vypracovat informační strategii 
týkající se spolehlivosti dodavatelů 
léčivých prostředků. Tato strategie 
zohlední různé vnitrostátní právní 
předpisy vztahující se na dodávky léčivých 
přípravků a rizika spojená s určitými 
způsoby dodávek léčiv, jako např. 
prostřednictvím nelegálních internetových 
obchodníků. 

Or. en

Odůvodnění

Internet je hlavním zdrojem padělaných léků. Občané by měli být důsledně odrazováni od 
toho, aby si léčivé přípravky objednávali prostřednictvím nelegálních distribučních cest.
Z tohoto důvodu by měly být na úrovni členských států a EU vedeny informační kampaně.

Pozměňovací návrh 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto: 

„1. Příslušné orgány daného členského 
státu za koordinace agentury zajistí 
opakovanými – a v případech nutnosti 
neohlášenými – inspekcemi, aby byly 
dodržovány právní předpisy pro léčivé 
přípravky. Je-li to nutné, žádají oficiální 
laboratoř provádějící kontroly léčivých 
přípravků nebo jinou laboratoř k tomuto 
účelu určenou o přezkoušení vzorků.
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Takové inspekce provádějí pověření 
zástupci příslušného orgánu, kteří jsou 
zmocněni:
a) provádět inspekce výrobních nebo 
obchodních zařízení a laboratoří 
pověřených držitelem povolení výroby 
prováděním kontroly podle článku 20;
b) odebírat vzorky;
c) prověřovat veškeré dokumenty 
týkající se předmětu inspekce,
s výhradou ustanovení platných
v členských státech k 21. květnu 1975, 
omezující toto zmocnění s ohledem na 
údaje o způsobu výroby.“

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků má posílení a zevšeobecnění systému 
kontrol zásadní význam.

Pozměňovací návrh 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 111 odst. 1 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
„2. Příslušné orgány provádějí opakované
– a v případech nutnosti – neohlášené
inspekce v prostorách výrobců, 
distributorů nebo dovozců účinných látek 
používaných jako suroviny, v prostorách 
držitelů povolení výroby, obchodníků
s léčivými přípravky
a zprostředkovatelů jejich prodeje nebo
v prostorách výrobců, dovozců
a distributorů pomocných látek, pokud 
na základě informací daných orgánů nebo 
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předešlých případů existují konkrétní
důvody pro podezření na nedodržování 
zásad a pokynů. Tyto inspekce mohou 
být prováděny také na žádost členského 
státu, Komise nebo agentury.“

Or. en

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků má posílení a zevšeobecnění systému 
kontrol zásadní význam.

Pozměňovací návrh 344
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 111 odst. 1 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
Příslušný orgán též provádí neohlášené 
inspekce v prostorách výrobců, 
distributorů nebo dovozců účinných látek 
používaných jako výchozí suroviny,
v prostorách držitelů rozhodnutí
o registraci, v prostorách výrobců, 
dovozců nebo distributorů pomocných 
látek, kdykoliv má za to, že existují 
důvody pro podezření na nedodržování 
zásad a pokynů správné výrobní praxe 
podle článku 47. Tyto inspekce mohou 
být prováděny také na žádost členského 
státu, Komise nebo agentury.
Příslušný orgán též provádí neohlášené 
inspekce v prostorách výrobců účinných 
látek používaných jako výchozí suroviny
a výrobců pomocných látek se sídlem ve 
třetích zemích.

Or. en
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Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 42 návrhu zprávy. Kombinace zdrojů ze všech 27 
členských států a ze Spojených států amerických, Kanady a Švýcarska pod vedením Evropské 
agentury pro léčivé přípravky umožní provést inspekce u každého výrobce účinných látek 
léčivých přípravků, který má sídlo mimo Společenství, a tím účinně bojovat proti padělání 
těchto látek.

Pozměňovací návrh 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V článku 111 odst. 1 se pododstavec 2 
nahrazuje tímto:
Příslušný orgán též provádí rutinní nebo
neohlášené inspekce v prostorách 
výrobců, distributorů nebo dovozců
účinných látek používaných jako 
výchozí suroviny, v prostorách držitelů 
rozhodnutí o registraci a v prostorách 
výrobců, dovozců nebo distributorů 
pomocných látek, kdykoliv má za to, že 
existují důvody pro podezření na 
nedodržování zásad a pokynů správné 
výrobní praxe podle článku 47. Tyto 
inspekce jsou prováděny také na žádost 
členského státu, Komise nebo agentury.
Příslušný orgán též provádí neohlášené 
inspekce v prostorách výrobců účinných 
látek používaných jako výchozí suroviny
a výrobců pomocných látek se sídlem ve 
třetích zemích. 

Or. en

Odůvodnění

Drobná změna pozměňovacího návrhu 2 předloženého zpravodajkou. Inspekce by měly být 
povinné, vyžádá-li si je členský stát, Komise nebo agentura.
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Pozměňovací návrh 346
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Druhý pododstavec odstavce 1 se 
nahrazuje tímto:
Příslušný orgán zavede systém dohledu 
odpovědný za:
- pravidelné inspekce v prostorách 
výrobců a dovozců účinných látek 
používaných jako výchozí suroviny 
na území Unie a 
- účinná opatření navazující na tyto 
inspekce. 
Příslušný orgán má možnost provést 
inspekci prostor výrobců nebo dovozců 
pomocných látek, má-li podezření, že 
existují důvody domnívat se, že nebyly 
dodrženy právní předpisy či pokyny 
správné výrobní praxe uvedené v článku 
47.
Inspekce mohou být rovněž prováděny
v prostorách držitelů rozhodnutí
o registraci, distributorů
a zprostředkovatelů léčivých přípravků. 
Inspekce ve Společenství a v zemích, které 
nejsou součástí EU, mohou být prováděny 
na žádost členského státu, Komise nebo 
agentury. 

Or. es

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je posílit dohled nad všemi subjekty, jejichž práce 
ovlivňuje kvalitu léčivých přípravků, a to způsobem, který odpovídá dostupným zdrojům.
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Pozměňovací návrh 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po každé inspekci podle odstavce 1 podá 
příslušný orgán zprávu, zda výrobce, 
dovozce nebo distributor dodržuje zásady
a pokyny správné výrobní praxe a správní
distribuční praxe podle článků 47 a 84 
nebo zda držitel rozhodnutí o registraci 
dodržuje požadavky stanovené v hlavě IX.

3. Po každé inspekci podle odstavce 1 podá 
příslušný orgán zprávu, zda výrobce, 
dovozce, distributor, prodejce nebo 
zprostředkovatel dodržuje zásady a pokyny 
správné výrobní, distribuční, obchodní
a zprostředkovatelské praxe podle článků 
47 a 84 nebo zda držitel rozhodnutí
o registraci dodržuje požadavky stanovené
v hlavě IX.

Příslušný orgán, které inspekci provedl, 
sdělí výrobci, dovozci, držiteli rozhodnutí
o registraci nebo distributorovi, u kterého 
inspekce proběhla, obsah těchto zpráv.

Příslušný orgán, který inspekci provedl, 
sdělí výrobci, dovozci, držiteli rozhodnutí
o registraci, distributorovi, držiteli 
povolení k prodeji nebo držiteli povolení 
ke zprostředkování, u kterého inspekce 
proběhla, obsah těchto zpráv.

Před schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému výrobci, dovozci, držiteli 
rozhodnutí o registraci nebo distributorovi 
předložit své připomínky.“;

Před schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému výrobci, dovozci, držiteli 
rozhodnutí o registraci, distributorovi, 
obchodníkovi nebo zprostředkovateli
předložit své připomínky.“;

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí v současné době dodržovat správnou výrobní praxi, distributoři léčivých 
přípravků správnou distribuční praxi, avšak obchodníci a zprostředkovatelé nemusí dodržovat 
žádnou takovou standardní praxi. Proto je v zájmu dalšího řešení „nejslabšího článku“ 
distribučního řetězce důležité, aby obchodníci dodržovali pokyny, jako je „správná obchodní 
praxe“, a zprostředkovatelé pokyny, jako je „správná zprostředkovatelská praxe“, které byly 
vytvořeny konkrétně pro osoby nebo subjekty zapojené do obchodování či zprostředkovávání 
léčivých přípravků.
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Pozměňovací návrh 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 5 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 90 dnů od inspekce podle odstavce 1 
bude výrobci, dovozci nebo distributorovi 
vydáno osvědčení správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe, pokud 
výsledek inspekce prokáže, že tato osoba 
dodržuje zásady a pokyny správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe 
stanovené právními předpisy Společenství.

5. Do 90 dnů od inspekce podle odstavce 1 
bude výrobci, dovozci, distributorovi, 
obchodníkovi nebo zprostředkovateli
vydáno osvědčení správné výrobní,
distribuční, obchodní nebo 
zprostředkovatelské praxe, pokud výsledek 
inspekce prokáže, že tato osoba dodržuje 
zásady a pokyny správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe a pokyny 
týkající se správné obchodní praxe
nebo správné zprostředkovatelské praxe,
stanovené právními předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí v současné době dodržovat správnou výrobní praxi, distributoři léčivých 
přípravků správnou distribuční praxi, avšak obchodníci a zprostředkovatelé nemusí dodržovat 
žádnou takovou standardní praxi. Proto je v zájmu dalšího řešení „nejslabšího článku“ 
distribučního řetězce důležité, aby obchodníci dodržovali pokyny, jako je „správná obchodní 
praxe“, a zprostředkovatelé pokyny, jako je „správná zprostředkovatelská praxe“, které byly 
vytvořeny konkrétně pro osoby nebo subjekty zapojené do obchodování či zprostředkovávání 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní praxe a správné

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní, distribuční, 



PE439.860v01-00 46/62 AM\808656CS.doc

CS

distribuční praxe do databáze Společenství, 
kterou spravuje jménem Společenství 
agentura.

obchodní a zprostředkovatelské praxe do 
databáze Společenství, kterou spravuje 
jménem Společenství agentura.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí v současné době dodržovat správnou výrobní praxi, distributoři léčivých 
přípravků správnou distribuční praxi, avšak obchodníci a zprostředkovatelé nemusí dodržovat 
žádnou takovou standardní praxi. Proto je v zájmu dalšího řešení „nejslabšího článku“ 
distribučního řetězce důležité, aby obchodníci dodržovali pokyny, jako je „správná obchodní 
praxe“, a zprostředkovatelé pokyny, jako je „správná zprostředkovatelská praxe“, které byly 
vytvořeny konkrétně pro osoby nebo subjekty zapojené do obchodování či zprostředkovávání 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní praxe
a správné distribuční praxe do databáze 
Společenství, kterou spravuje jménem 
Společenství agentura.

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní, distribuční, 
obchodní a zprostředkovatelské praxe do 
databáze Společenství, kterou spravuje 
jménem Společenství agentura.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu (pokud bude přijat, měl by být 
příslušným způsobem změněn celý návrh))

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že všechny subjekty, které jsou součástí dodavatelského řetězce, mají licenci, 
měl by si každý účastník dodavatelského řetězce ověřit, zda jeho partneři v rámci 
dodavatelského řetězce tuto licenci vlastní, a sice pomocí centrální databáze, kterou zřídila
a spravuje agentura EMEA.
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Pozměňovací návrh 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Jestliže inspekce podle odstavce 1 vede
k závěru, že dotyčná osoba nedodržuje 
zásady a pokyny správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe stanovené 
právními předpisy Společenství, vloží se 
tato informace do databáze Společenství 
podle odstavce 6.

7. Jestliže inspekce podle odstavce 1 vede
k závěru, že dotyčná osoba nedodržuje 
zásady a pokyny správné výrobní praxe,
správné distribuční praxe nebo pokyny 
týkající se správné obchodní praxe nebo 
správné zprostředkovatelské praxe,
stanovené právními předpisy Společenství, 
vloží se tato informace do databáze 
Společenství podle odstavce 6.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí v současné době dodržovat správnou výrobní praxi, distributoři léčivých 
přípravků správnou distribuční praxi, avšak obchodníci a zprostředkovatelé nemusí dodržovat 
žádnou takovou standardní praxi. Proto je v zájmu dalšího řešení „nejslabšího článku“ 
distribučního řetězce důležité, aby obchodníci dodržovali pokyny, jako je „správná obchodní 
praxe“, a zprostředkovatelé pokyny, jako je „správná zprostředkovatelská praxe“, které byly 
vytvořeny konkrétně pro osoby nebo subjekty zapojené do obchodování či zprostředkovávání 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Článek 111a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme podrobné pokyny, kterými 
se stanoví zásady inspekcí podle článku 
111.

Komise přijme podrobné pokyny, kterými 
se stanoví zásady inspekcí podle článku 
111, a obzvláště pokyny týkající se 
subjektů Unie nebo vnitrostátních 
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subjektů pověřených inspekcemi.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby první inspekce proběhla do tří let po zařazení třetí země na seznam 
stanovený v článku 111b. Je ovšem zapotřebí, aby k inspekci došlo ještě před zařazením 
takové země na seznam i z toho důvodu, že podle čl. 51 odst. 2 nemá kvalifikovaná osoba 
působící v evropských podnicích povinnost provádět kontroly, pokud přípravky pocházejí 
ze zemí, s nimiž Společenství uzavřelo dohody zaručující kvalitu produktů.

Pozměňovací návrh 353
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Komise zapíše třetí zemi na základě její
žádosti do seznamu – prostřednictvím 
rozhodnutí –, jestliže její právní rámec pro 
účinné látky vyvážené do Společenství
a příslušná kontrola a opatření pro 
vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany ve Společenství. Přihlíží se
zejména k těmto aspektům:

1. Komise posoudí na základě žádosti třetí 
země, zda její právní rámec pro účinné 
látky a pomocné látky vyvážené do 
Společenství a příslušná kontrola a opatření 
pro vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany v Unii. Pokud posouzení toto 
potvrdí, zahrne Komise třetí zemi na 
seznam prostřednictvím rozhodnutí.
V tomto posouzení se přihlíží zejména
k těmto aspektům:

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zapíše třetí zemi na základě její 
žádosti do seznamu – prostřednictvím 
rozhodnutí –, jestliže její právní rámec pro 
účinné látky vyvážené do Společenství
a příslušná kontrola a opatření pro 
vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany ve Společenství. Přihlíží se 
zejména k těmto aspektům:

1. Komise zapíše třetí zemi na základě její 
žádosti a uspokojivého závěru inspekce, 
kterou provedl příslušný orgán podle 
článku 111a, do seznamu –
prostřednictvím rozhodnutí –, jestliže její 
právní rámec pro účinné látky vyvážené do 
Společenství a příslušná kontrola a opatření 
pro vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany ve Společenství. Přihlíží se 
zejména k těmto aspektům:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zproštění odpovědnosti podle čl. 51 odst. 2 by provedení první inspekce do tří let 
po zařazení dané třetí země na seznam stanovený článkem 111b vedlo k tomu, že takové 
produkty by byly na evropský trh uvedeny, a tedy i distribuovány veřejnosti bez jakékoliv 
kontroly.

Pozměňovací návrh 355
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pravidelnost inspekcí správné výrobní 
praxe;

b) pravidelnost opakovaných
a neohlášených inspekcí správné výrobní 
praxe;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění.
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Pozměňovací návrh 356
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Komise přijme postupem podle čl. 121 
odst. 2 pokyny, které podrobně vymezují 
požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až 
d).

2 ) Komise přijme prostřednictvím aktů
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 121a a s výhradou podmínek 
uvedených v článcích 121b a 121c 
kritéria, která podrobně vymezují 
požadavky stanovené v odst. 1 písm. a) až 
d). 

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise ve spolupráci s agenturou
a příslušnými orgány členských států 
pravidelně ověřuje, zda jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1. První 
ověření se uskuteční nejpozději tři roky od 
zapsání země do seznamu podle 
odstavce 1.

3. Komise ve spolupráci s agenturou
a příslušnými orgány členských států 
pravidelně ověřuje, zda jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1. První 
ověření bude provedeno s cílem potvrdit,
zda jsou dodržována kritéria uvedená
v odstavci 1, a pravidelně se opakuje, a to 
alespoň každé tři roky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zproštění odpovědnosti podle čl. 51 odst. 2 by provedení první ověření do tří let 
po zařazení dané třetí země na seznam stanovený článkem 111b vedlo k tomu, že takové 
produkty by byly na evropský trh uvedeny, a tedy i distribuovány veřejnosti bez jakékoliv 
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kontroly.

Pozměňovací návrh 358
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vydají akreditaci podle 
čl. 46 písm. f) a čl. 80 písm. b), pokud 
žadatel může prokázat, že je způsobilý 
provádět ověřování dodržování správné 
výrobní praxe nebo správné distribuční 
praxe v případě distributorů.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Akreditaci auditorů k ověřování toho, zda výrobci účinných složek dodržují správnou výrobní 
praxi nebo správnou distribuční praxi, nelze považovat za účinné opatření, a to vzhledem ke 
zdrojům, které by tento postup vyžadoval, a ke skutečnosti, že by neposkytl žádné dodatečné 
záruky, co se týče ochrany spotřebitelů. 

Pozměňovací návrh 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vydají akreditaci podle čl. 
46 písm. f) a čl. 80 písm. b), pokud žadatel 
může prokázat, že je způsobilý provádět 
ověřování dodržování správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe
v případě distributorů.

Příslušné orgány vydají akreditaci podle čl. 
46 písm. f) a čl. 80 písm. b), pokud žadatel 
může prokázat, že je způsobilý provádět 
ověřování dodržování správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe
v případě distributorů nebo, v případě 
obchodníků, správné obchodní praxe 
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nebo správné zprostředkovatelské praxe
v případě zprostředkovatelů.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci musí v současné době dodržovat správnou výrobní praxi, distributoři léčivých 
přípravků správnou distribuční praxi, avšak obchodníci a zprostředkovatelé nemusí dodržovat 
žádnou takovou praxi nebo pokyny. Proto je v zájmu dalšího řešení „nejslabšího článku“ 
distribučního řetězce důležité, aby obchodníci dodržovali pokyny, jako je „správná obchodní 
praxe“, a zprostředkovatelé pokyny, jako je „správná zprostředkovatelská praxe“, které byly 
vytvořeny konkrétně pro osoby nebo subjekty zapojené do obchodování či zprostředkovávání 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118b

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy při uplatňování této směrnice 
přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí 
spolupráci mezi příslušnými orgány pro 
léčivé přípravky a celními orgány.

1. Členské státy při uplatňování této 
směrnice přijmou nezbytná opatření, 
kterými zajistí spolupráci mezi příslušnými 
orgány pro léčivé přípravky a celními 
orgány.V této souvislosti členské státy 
ve spolupráci s odborníky v oblasti 
zdravotnictví, včetně farmaceutického 
průmyslu, zajistí vhodnou odbornou 
přípravu celníků v oblasti padělání léků. 
Tuto koordinaci je třeba posílit programy 
mezinárodní spolupráce uskutečňovanými 
Komisí.
2. Členské státy zajistí, aby celníci měli
k dispozici nezbytné prostředky,
a poskytnou jim potřebnou technologii, 
která jim zejména umožní odhalit 
padělané léky.
3. Do 36 měsíců po zveřejnění této 
směrnice vypracuje Komise zprávu
o krocích, které byly v této souvislosti 
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podniknuty. 

Or. fr

Odůvodnění

Odborná příprava celníků je účinným prostředkem v boji proti padělání léků. Proto je třeba 
zaškolit je tak, aby mohli přispívat k předcházení tohoto jevu. Celníci navíc musí mít
k dispozici nezbytné technologické vybavení, aby své úkoly mohli plnit co nejúčinněji.

Pozměňovací návrh 361
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118b a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118ba

Sankce uvedené v článku 118b by měly 
být rovnocenné sankcím, které jsou 
obvykle uplatňovány při nelegální 
činnosti související s narkotiky, a měly by 
být rovnocenné ve všech členských státech
v souladu s úmluvou Rady Evropy
o padělání léčivých přípravků
a obdobných trestných činech 
ohrožujících veřejné zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Tímto se nahrazuje pozměňovací návrh 44 návrhu zprávy.

Pozměňovací návrh 362
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118b b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118bb
Komise vytvoří síť mezi Komisí, 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
a příslušnými orgány v členských státech, 
která zajistí výměnu informací
o opatřeních přijatých za účelem boje 
proti padělání léčivých přípravků, včetně 
informací o platném systému sankcí. Tato 
síť má za cíl určit osvědčené postupy
a přispět k posílení spolupráce v oblasti 
prevence a vymáhání. Komise, Evropská 
agentura pro léčivé přípravky a příslušné 
orgány v členských státech předkládají 
této síti zprávu o svých přijatých 
opatřeních. 

Or. en

Odůvodnění

Výměna informací a osvědčených postupů pomůže zlepšit mechanismus vymáhání a vytvořit 
jednotný režim sankcí v rámci EU. Není však třeba, aby Komise, Evropská agentura pro 
léčivé přípravky a příslušné orgány v členských státech každoročně předkládaly této síti 
zprávu o přijatých opatřeních.

Pozměňovací návrh 363
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118ca
Komise zajistí, aby zabavení podezřelých 
výrobků nebránilo legálnímu 
obchodování s generickými 
farmaceutickými výrobky. 
Komise v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1383/2003 ze dne 22. července 2003
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o přijímání opatření celních orgánů proti 
zboží podezřelému z porušení určitých 
práv duševního vlastnictví a o opatřeních, 
která mají být přijata proti zboží, o kterém 
bylo zjištěno, že tato práva porušilo, 
zajistí, aby podezřelé výrobky byly po 
krátkou dobu zadrženy, aby mohly být 
provedeny nezbytné kontroly, které ověří, 
zda výrobky, včetně účinných složek 
léčivých přípravků, nebyly padělány. 

Or. en

Odůvodnění

Obchodování s padělanými léky je celosvětovým problémem; padělané výrobky kolují 
tranzitními zónami, jež je třeba lépe kontrolovat, aniž by byl narušen legální obchod. 
Vzhledem k hlediskům veřejného zdraví souvisejícím s nebezpečím distribuce a užívání 
padělaných léků a v duchu spolupráce se třetími zeměmi, které jsou těmito výrobky 
ovlivňovány, musí celní orgány zajistit ochranu pacientů. 

Pozměňovací návrh 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118c (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118ca
Komise by ve spolupráci s členskými státy 
měla podpořit vypracování mezinárodní 
úmluvy o boji proti padělání léků 
pod záštitou OSN, která by vedla 
ke zpřísnění sankcí za padělání léků.

Or. fr

Odůvodnění

Padělání léků se stalo aktivitou mezinárodních zločineckých sítí a proti tomuto jevu, který 
představuje hrozbu pro veřejné zdraví, nelze bojovat pouze uvnitř evropských hranic.
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Pozměňovací návrh 365
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118c b (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118cb
Komise ve spolupráci s členskými státy 
zajistí rozvoj činností, na nichž se budou 
podílet i příslušné orgány třetích zemí, 
na jejichž území se nachází tranzitní zóny,
v nichž jsou léky skladovány.
Komise zajistí, aby zabavení podezřelých 
výrobků nebránilo legálnímu 
obchodování s generiky. 
V rámci mezinárodní spolupráce musí 
Komise umožnit zadržení podezřelých 
výrobků k provedení nezbytných kontrol.

Or. fr

Odůvodnění

Zvláštní pozornost je třeba věnovat dohledu nad tranzitními zónami ve spolupráci
s příslušnými orgány dotčených třetích zemí. Při přijímání opatření je nutno zohlednit 
především hlediska týkající se veřejného zdraví, která souvisí s riziky spojenými s distribucí 
padělaných léků, v duchu spolupráce s místními orgány a v zájmu ochrany pacientů.

Pozměňovací návrh 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118c c (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118cc
Komise ve spolupráci s členskými státy 
uspořádá informační kampaň, kterou 
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bude širokou veřejnost informovat
o nebezpečí padělání léků, včetně rizik 
spojených s prodejem přes internet.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem ke zdravotním rizikům a skutečnosti, že padělání léků má stoupající tendenci
a padělatelé jsou v této oblasti velmi činní, je důležité zvýšit informovanost veřejnosti
o nebezpečí tohoto jevu.

Pozměňovací návrh 367
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 121a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) Vkládá se nový článek 121a, který 
zní: 

Článek 121a
Výkon přenesení pravomoci

1) Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v článku 52b jsou 
svěřeny Komisi na dobu neurčitou. 
2) Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament a Radu.
3) Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou svěřeny Komisi
s výhradou podmínek stanovených
v článcích 121b a 121c.

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 121b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) Vkládá se nový článek 121b, který 
zní: 

Článek 121b
Zrušení přenesení pravomoci

1. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
52b může zrušit Evropský parlament nebo 
Rada.
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci, o této skutečnosti uvědomí 
druhý orgán a Komisi v přiměřené lhůtě 
před přijetím konečného rozhodnutí
a uvede přenesené pravomoci, kterých by 
se zrušení mohlo týkat, a možné důvody 
pro toto zrušení.
3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomocí v něm blíže 
určených. Nabývá účinku okamžitě nebo 
od pozdějšího data uvedeného
v rozhodnutí. Rozhodnutí nemá vliv na 
účinnost aktů v přenesené pravomoci, 
které jsou již v platnosti. Bude zveřejněno
v Úředním věstníku Evropské unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Marisa Matias

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 121c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) Vkládá se nový článek 121c, který 
zní: 

Článek 121c
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do dvou měsíců od data 
oznámení. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se lhůta prodlouží
o dva měsíce. 
2. Pokud Evropský parlament ani Rada 
námitky proti aktu v přenesené pravomoci 
nevysloví, zveřejní se akt v přenesené 
pravomoci v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstupuje v platnost dnem v něm 
stanoveným.
3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí
v platnost v případě, že proti němu 
Evropský parlament nebo Rada vznese 
námitky. Orgán, který vznese k aktu
v přenesené pravomoci námitku, uvede 
důvody pro vznesení této námitky.

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není nikterak dotčeno 
právo členských států omezit či zakázat 
internetový prodej léků na předpis.

Or. it
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Odůvodnění

Většina členských států v současnosti uplatňuje omezení na prodej léků přes internet. Díky 
těmto omezením mají mimo jiné padělatelé méně příležitostí k tomu, aby padělaná léčiva 
nabízeli široké veřejnosti. V zájmu veřejného zdraví a v souladu se zásadou subsidiarity by se 
mělo umožnit, aby tato omezení platila i nadále.

Pozměňovací návrh 371
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději do dvou let od vstupu této 
směrnice v platnost budou zavedeny 
bezpečnostní prvky vztahující se
k internetové lékárně, které jsou uvedeny
v tomto předpisu. Komise rovněž předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu o uplatňování bezpečnostních 
prvků, včetně těch, které souvisejí
s internetovými lékárnami, uvedených
v čl. 54 písm. o) směrnice 2001/83/ES
a jejich odhadovaném přínosu pro 
snižování počtu padělaných léčivých 
přípravků v legálním dodavatelském 
řetězci v Evropě. Zpráva by měla 
zahrnovat hodnocení bezpečnostních 
prvků jiných kategorií léčivých přípravků
a internetových lékáren, včetně léků, jež 
jsou vydávány bez lékařského předpisu, 
jak vymezuje hlava VI směrnice 
2001/83/ES. Komise předloží případné 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě 
do jednoho roku od zveřejnění této zprávy. 

Or. en

Odůvodnění

Internetové lékárny jsou důležitým aspektem obchodování s padělanými léčivými přípravky
a veškeré bezpečnostní prvky začleněné do těchto internetových stránek na základě tohoto 
právního předpisu by měly být proto po dvou letech přezkoumány. Určité léčivé přípravky 
vydávané bez předpisu jsou často padělány, proto by i jejich hodnocení mělo být součástí 
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přezkumu, kde Komise musí zvážit možnost zahrnout je do působnosti v rámci přístupu 
založeném na posouzení rizika.

Pozměňovací návrh 372
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději do tří let ode dne vstupu 
této směrnice v platnost Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu o uplatňování bezpečnostních 
prvků uvedených v čl. 54 písm. o) 
směrnice 2001/83/ES a o jejich 
odhadovaném přínosu pro snižování 
počtu padělaných léčivých přípravků
v legálním dodavatelském řetězci v Unii. 
Tato zpráva hodnotí zejména možnost 
rozšířit bezpečnostní prvky i na další 
kategorie léků, včetně léků vydávaných 
bez předpisu uvedených v hlavě VI 
směrnice 2001/83/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Veškeré léky jsou specifické výrobky, které, jsou-li padělané, mohou mít katastrofální dopad 
na zdraví pacientů.

Pozměňovací návrh 373
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není nikterak dotčeno 
právo členských států omezit či zakázat 
internetový prodej léků na předpis.
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Or. en

Odůvodnění

Převážná většina členských států v současnosti uplatňuje omezení prodeje léků na předpis 
přes internet. V zájmu veřejného zdraví a v souladu se zásadou subsidiarity by se mělo 
umožnit, aby tato omezení platila i nadále.

Pozměňovací návrh 374
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Touto směrnicí není v souladu se 
zásadou subsidiarity zakotvenou v článku 
5 Smlouvy o Evropské unii jakkoli 
dotčeno právo členských států omezit 
internetový prodej léčiv na předpis. 

Or. it

Odůvodnění

Většina členských států v současnosti uplatňuje omezení na prodej léků přes internet. Je 
prokázáno, že díky těmto omezením mají padělatelé méně příležitostí k tomu, aby padělaná 
léčiva nabízeli široké veřejnosti. V zájmu veřejného zdraví a v souladu se zásadou 
subsidiarity a proporcionality by se mělo umožnit, aby tato omezení platila i nadále, ukáže-li 
se, že účinně napomáhají předcházet jevu padělání léčivých přípravků.


