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Predlog spremembe 295
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2001/83/ES
Člen 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 57 se četrta alinea prvega odstavka 
nadomesti z naslednjim:

V členu 57 se četrta alinea prvega odstavka 
nadomesti z naslednjim: 

„–istovetnosti in pristnosti brez poseganja 
v točko (o) člena 54.“

„–istovetnosti in pristnosti.“

Or. es

Obrazložitev

Uporaba zaščitnih elementov pri zdravilih bi morala biti omogočena tudi iz drugih razlogov, 
ne samo za preprečitev ponarejanja. Države članice bi morale imeti možnost, da jih na 
primer uporabijo, kadar se zdravila umaknejo zaradi težav s kakovostjo, ali celo da jih 
uporabijo za boljše upravljanje farmacevtskih storitev.

Predlog spremembe 296
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 63 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 63 se odstavek 1 nadomesti z 
naslednjim:
„1. Podrobni podatki za označevanje iz 
členov 54, 55, 59 in 62 so napisani v 
uradnem jeziku ali jezikih države 
članice, kjer je zdravilo v prometu.
Prvi pododstavek ne preprečuje navedbe 
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teh podrobnih podatkov v več jezikih 
pod pogojem, da se isti podatki navedejo 
v vseh jezikih, ki se uporabljajo.
Za nekatera zdravila sirote se podrobni 
podatki iz člena 54 lahko na podlagi 
utemeljene zahteve navedejo samo v 
enem izmed uradnih jezikov Skupnosti.“

Or. en

Obrazložitev

Dodajanje člena 55 zagotavlja, da so ime imetnika dovoljenja za promet, datum poteka 
veljave, serijska številka in metoda upravljanja prikazani v uradnem jeziku/uradnih jezikih 
države članice, kjer je zdravilo dano na trg. Uskladitev označenih informacij bi bila lahko 
potrebna v primeru vzporedne trgovine, zaradi česar bi bilo treba pretisni omot prelepiti z 
nalepko, kar nekateri vzporedni trgovci že izvajajo (na primer za uskladitev imen zdravil z 
odobrenim imenom na nacionalnem trgu in zaradi posebnih napotkov za odmerjanje (na 
primer med tednom)).

Predlog spremembe 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Promet na debelo in trgovanje z zdravili“. „Promet na debelo in trgovanje z zdravili 
ter posredovanje zdravil“.

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba uporabiti lahko razumljive opredelitve, katerih pomen ne zbuja 
negotovosti. Razločevati je treba med trgovanjem in posredovanjem, saj trgovanje vključuje 
primere, ko je trgovec lastnik zdravila, pri posredovanju pa tega ni. Zato je treba
preimenovati Naslov VII, da lahko vse določbe, ki sledijo v nadaljevanju, vključujejo 
dejavnosti trgovca in posrednika.
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Predlog spremembe 298
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Promet na debelo in trgovanje z zdravili“. „Promet na debelo in trgovanje z zdravili 
ter posredovanje zdravil“.
(Horizontalni predlog spremembe (če je 
sprejet, se ustrezno spremeni celotni 
predlog)).

Or. en

Obrazložitev

Naslov VII je treba spremeniti in s tem pojasniti, da so tudi posredniki zajeti v določbe.

Predlog spremembe 299
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 76 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Odstavek 3 člena 76 se nadomesti z 
naslednjim:
„3. Vsak distributer, ki ni imetnik 
dovoljenja za promet in uvaža zdravilo 
iz druge države članice, obvesti imetnika 
dovoljenja za promet in pristojni organ 
v državi članici, v katero zdravilo uvaža, 
o nameravanem uvozu. V primeru 
zdravil, za katera ni bilo pridobljeno 
dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 
726/2004, obveščanje pristojnega organa 
ne posega v dodatne postopke iz 
zakonodaje te države članice, skupaj s 
pristojbinami, ki se plačajo pristojnim 
organom za preučitev uradnega 
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obvestila.“

Or. en

Predlog spremembe 300
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 76 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) V členu 76 se doda naslednji 
odstavek:
„3a. V primeru zdravil, za katera je bilo 
pridobljeno dovoljenje v skladu z Uredbo 
(ES) št. 726/2004, predloži distributer v 
skladu z odstavkom 3 imetniku dovoljenja 
in Agenciji uradno obvestilo. Obvestilo 
spremlja tudi prispevek, ki se plača 
Agenciji za preverjanje upoštevanja 
pogojev, določenih v zakonodaji Unije.“

Or. en

Predlog spremembe 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11b) Odstavek 1 člena 77 se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Države članice sprejmejo vse 
ustrezne ukrepe, da zagotovijo, da so
promet z zdravili na debelo, trgovanje in 
posredovanje mogoči le na podlagi 
dovoljenja za promet z zdravilom, ki 
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trgovcu na debelo, trgovcu ali posredniku
omogoča vključitev v promet z zdravili 
na debelo z navedbo kraja, za katerega 
velja.“

Or. en

Obrazložitev

Nasloviti je treba vse udeležence v distributerski verigi. Države članice morajo uvesti 
postopke za izdajo dovoljenj trgovcem in posrednikom, dejavnim na njenem ozemlju, ki so 
enaki postopkom za izdajo dovoljenj proizvajalcem in distributerjem na debelo. Če 
zakonodaja ne zajema dejavnosti trgovanja in posredovanja zdravil, se lahko zgodi, da 
nekateri udeleženci ostanejo zunaj področja uporabe zakonodaje.

Predlog spremembe 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Odstavek 5 člena 77 se nadomesti z 
naslednjim:
„5. Preverjanja oseb, ki so imajo 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prometa na debelo, trgovanja ali 
posredovanja, ter inšpekcijski pregled 
njihovih prostorov, če je potreben, je 
odgovornost države članice, ki je izdala 
dovoljenje.“

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah veliko število dovoljenj za trgovanje na debelo miruje zaradi 
premajhne preglednosti statusa imetnikov. To omogoča zlorabo, zlasti če lahko brezvestna 
oseba uporabi to dovoljenje, da v zakonito dobavno verigo uvede ponarejena zdravila. Zato je 
treba poostriti nadzor izdaje dovoljenj, pri čemer se neaktivna dovoljenja ukinejo ali po treh 
letih mirovanja začasno prekličejo.
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Predlog spremembe 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Odstavek 6 člena 77 se nadomesti z 
naslednjim:
„6. Država članica, ki je izdala 
dovoljenje iz odstavka 1, dovoljenje 
začasno prekliče ali ukine, po tem, ko je 
obvestila imetnika dovoljenja, če niso 
izpolnjeni pogoji dovoljenja, ali če se 
dovoljenje ni uporabljalo več kot tri leta, 
razen v primerih, ko se dovoljenje ni 
uporabljalo zaradi časa, potrebnega za 
izpolnitev obveznosti iz te direktive. Ta
država članica o tem takoj obvesti ostale 
države članice in Komisijo.“

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah veliko število dovoljenj za trgovanje na debelo miruje zaradi 
premajhne preglednosti statusa imetnikov. To omogoča zlorabo, zlasti če lahko brezvestna 
oseba uporabi to dovoljenje, da v zakonito dobavno verigo uvede ponarejena zdravila. Zato je 
treba poostriti nadzor izdaje dovoljenj, pri čemer se neaktivna dovoljenja ukinejo ali po treh 
letih mirovanja začasno prekličejo.

Predlog spremembe 304
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Odstavek 6 v členu 77 se nadomesti 
z naslednjim: 
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„6. Država članica, ki je izdala 
dovoljenje iz odstavka 1, dovoljenje 
začasno prekliče ali ukine, po tem, ko je 
obvestila imetnika dovoljenja, če niso 
izpolnjeni pogoji dovoljenja ali če se 
dovoljenje ni uporabljalo več kot tri leta. 
Ta država članica o tem takoj obvesti 
ostale države članice in Komisijo.“

Or. en

Obrazložitev

V številnih državah članicah veliko število dovoljenj za trgovanje na debelo miruje zaradi 
premajhne preglednosti statusa imetnikov. To omogoča zlorabo, zlasti če lahko brezvestna 
oseba uporabi to dovoljenje, da v zakonito dobavno verigo uvede ponarejena zdravila.

Predlog spremembe 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka (12 c) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 78

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12c) Člen 78 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„Države članice zagotovijo, da čas 
postopka za preučitev vloge za 
dovoljenje za promet z zdravili na 
debelo, trgovanje ali posredovanje ne 
presežejo 90 dni od dneva, ko pristojni 
organ zadevne države članice prejme 
vlogo. 
Če je potrebno, pristojni organ od 
vlagatelja lahko zahteva, da predloži vse 
potrebne informacije glede pogojev 
dovoljenja. Če organ uporabi to 
možnost, rok, ki ga določa prvi odstavek, 
preneha teči do predložitve zahtevanih 
dodatnih informacij.“

Or. en
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Obrazložitev

Države članice morajo uvesti postopke za izdajo dovoljenj „trgovcem“ in „posrednikom“, 
dejavnih na svojem področju, ki so enaki postopkom za izdajo dovoljenj proizvajalcem in 
distributerjem na debelo. Rok za preučitev vlog dovoljenje za trgovanje in posredovanje mora 
biti enak kot za distributerje na debelo, zato je treba v to določbo vključiti tudi dovoljenja za 
trgovce in posrednike.

Predlog spremembe 306
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 d (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12d) Vstavi se naslednji člen 79a: 
„Člen 79a

Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
organi držav članic določi pravila in 
merila za pridobivanje dovoljenj za 
trgovanje in posredovanje. 
Prosilci morajo izpolniti naslednje 
minimalne zahteve:
(a) imeti morajo stalen naslov ali 
kontaktne podatke, da se zagotovita 
istovetnost in lokacija sedeža podjetja;
(b) zagotoviti morajo, da svoje obveznosti 
izvajajo samo z osebami ali subjekti, ki so 
zmožni izpolnjevati svoje obveznosti v 
skladu s pogoji iz člena 80.“

Or. en

Obrazložitev

Zahteve ne bi smele veljati samo za distribucijo trgovcev na debelo, temveč za vse trgovce in 
posrednike. 
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Predlog spremembe 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 d (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12d) Vstavi se naslednji člen 79a: 
„Člen 79a

Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
organi držav članic določi pravila in 
merila za pridobivanje dovoljenj za 
trgovanje in posredovanje. 
Prosilci morajo izpolniti naslednje 
minimalne zahteve:
(a) imeti morajo stalen naslov ali 
kontaktne podatke, da se zagotovita 
istovetnost in lokacija sedeža podjetja;
(b) zagotoviti morajo, da svoje obveznosti 
izvajajo samo z osebami ali subjekti, ki so 
zmožni izpolnjevati svoje obveznosti v 
skladu s pogoji iz člena 80.“

Or. en

Obrazložitev

Določba bi morala zajemati tudi trgovce in posrednike, saj morajo izpolnjevati minimalne 
standardne pogoje za pridobitev dovoljenj, da lahko opravljajo svoje dejavnosti v državah 
članicah. Ker trgovanje in posredovanje vključujeta dejavnosti samostojnega pogajanja v 
imenu druge osebe glede prodaje ali nabave zdravil, ki ne spadajo v opredelitev distribucije
na debelo, je pomembno zagotoviti, da ti udeleženci sodelujejo samo z osebami/subjekti, ki 
imajo dovoljenje in izpolnjujejo vse pogoje iz člena 80.

Predlog spremembe 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka –a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – uvodni stavek
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Uvodni stavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Imetniki dovoljenja za promet z 
zdravili na debelo, trgovanje ter 
posredovanje morajo izpolnjevati 
naslednje minimalne pogoje:“

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti zdravil je treba upoštevati vse, ki delujejo v tem sektorju, in ne le 
distributerje na debelo, za vse pa morajo veljati stroga akreditacija, preverjanje in sistem 
dobre prakse.

Predlog spremembe 309
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Uvodni stavek se nadomesti z 
naslednjim:
„Imetniki dovoljenja za promet z 
zdravili na debelo, trgovanje ter 
posredovanje morajo izpolnjevati 
naslednje minimalne pogoje:“

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti zdravil je treba upoštevati vse, ki delujejo v tem sektorju, in ne le 
distributerje na debelo, za vse pa morajo veljati stroga akreditacija, preverjanje in sistem 
dobre prakse. 
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Predlog spremembe 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a a) Doda se naslednja točka (ca):
„(ca) naključno morajo preverjati, ali so 
zdravila, ki so jih kupili, ponarejena, tako 
da preverijo zaščitni element na zunanji 
ovojnini, kot je navedeno v točki (o) člena 
54;“ 

Or. en

Obrazložitev

Zdravila vsebujejo številne vidne in prikrite zaščitne elemente, pri večini katerih farmacevtski 
distributerji na debelo ne morejo ugotoviti avtentičnosti, razen če jim o tem proizvajalec 
posreduje informacije. Vendar smejo trgovci na debelo naključno preverjati istovetnost 
posameznih zavitkov, ki na zunanji ovojnini vsebuje prevoznika (zaščitni element), številko 
serije v strojno berljivi obliki, pod pogojem, da imajo dostop do zbirke podatkov, ki vsebuje te 
informacije.

Predlog spremembe 311
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-aa) Doda se naslednja točka (ca):
„(ca) z ugotavljanjem avtentičnosti 
edinstvenega zaščitnega elementa na 
zunanji embalaži morajo preveriti, da 
kupljena niso zdravila ponarejena;“

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

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (a)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) voditi morajo dokumentacijo v obliki 
nabavnih/prodajnih računov, na 
računalniku ali v kateri koli drugi obliki, ki 
vsebuje vsaj naslednje informacije o 
vsakem poslu, pri katerem se zdravila 
prejmejo, odpošljejo ali se z njimi trguje:

(e) voditi morajo dokumentacijo v obliki 
nabavnih/prodajnih računov, na 
računalniku ali v kateri koli drugi obliki, ki 
vsebuje vsaj naslednje informacije o 
vsakem poslu, pri katerem se zdravila 
prejmejo, odpošljejo, se z njimi trguje ali 
posreduje:

– datum, – datum,
– ime zdravila, – ime zdravila,

– količina, ki je bila prejeta, dobavljena ali
se je z njo trgovalo,

– količina, ki je bila prejeta, dobavljena, se 
je z njo trgovalo ali je bila posredovana,

– ime in naslov dobavitelja ali prejemnika,
kot je primerno;“.

– ime in naslov dobavitelja ali prejemnika, 
kot je primerno,

– nacionalna identifikacijska številka, 
kadar je to ustrezno,

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti zdravil je treba upoštevati vse, ki delujejo v tem sektorju, in ne le 
distributerje na debelo, za vse pa morajo veljati stroga akreditacija, preverjanje in sistem 
dobre prakse.

V večini držav članic se za vse transakcije uporablja nacionalna identifikacijska številka 
(naročanje in povrnitev stroškov).
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Predlog spremembe 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Točka (g) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„(g) ravnati morajo v skladu z načeli in 
smernicami dobre distribucijske prakse, 
prakse trgovanja in prakse posredovanja
za zdravila, kot jih določa člen 84.“

Or. en

Predlog spremembe 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Točka (g) se nadomesti z naslednjim 
besedilom:
„(g) ravnati morajo v skladu z načeli in 
smernicami dobre distribucijske prakse 
ali načeli in smernicami dobre prakse 
trgovanja za zdravila, kot jih določa člen 
84.„

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti zdravil je treba upoštevati vse, ki delujejo v tem sektorju, in ne le 
distributerje na debelo, za vse pa morajo veljati stroga akreditacija, preverjanje in sistem 
dobre prakse.
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Predlog spremembe 315
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo in za katera 
ugotovijo, da kršijo, ali sumijo, da kršijo
kar koli od naslednjega:

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo, s katerim 
trgujejo ali ga posredujejo, in za katera 
ugotovijo, da so lažno predstavljena ali 
sumijo, da so lažno predstavljena in s tem 
kršijo člen 6(1) te direktive. 

– člen 6(1) te direktive,
– pravice imetnika blagovne znamke v 
skladu z zakonodajo Skupnosti, določene 
z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 
20. decembra 1993 o znamki Skupnosti, 
ali v skladu z zakonodajo države članice, v 
kateri je bilo zdravilo prejeto.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva obravnava vprašanje ponarejanja zdravil in njegovih zdravstvenih vidikov, ne pa 
tudi ponarejanja z vidika pravic intelektualne lastnine. Da preprečimo zmedo, je treba 
izbrisati vsakršno omembo blagovne znamke.

Poleg tega bo obveznost informiranja, naložena vsem udeležencem v zakoniti dobavni verigi, 
pripomogla k najvišji ravni preglednosti in sledljivosti.

Predlog spremembe 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo in za katera 

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo, s katerimi 
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ugotovijo, da kršijo, ali sumijo, da kršijo 
kar koli od naslednjega:

trgujejo ali jih posredujejo, in za katera 
ugotovijo, da kršijo, ali sumijo, da kršijo 
kar koli od naslednjega:

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti zdravil je treba upoštevati vse, ki delujejo v tem sektorju, in ne le 
distributerje na debelo, za vse pa morajo veljati stroga akreditacija, preverjanje in sistem 
dobre prakse.

Predlog spremembe 317
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 –točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“

Poleg tega se, kadar je to lažno 
predstavljanje ali domnevno lažno 
predstavljanje povezano s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnike dovoljenj za 
proizvodnjo in promet.
Tudi imetnik dovoljenja za promet ali 
proizvodnjo obvesti pristojne organe in 
druge udeležence v dobavni verigi, kadar 
obstaja sum, da so v dobavno verigo prišla 
ponarejena zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva obravnava vprašanje ponarejanja zdravil in njegovih zdravstvenih vidikov, ne pa 
tudi ponarejanja z vidika pravic intelektualne lastnine. Da preprečimo zmedo, je treba 
izbrisati vsakršno omembo blagovne znamke.

Poleg tega bo obveznost informiranja, naložena vsem udeležencem v zakoniti dobavni verigi, 
pripomogla k najvišji ravni preglednosti in sledljivosti.
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Predlog spremembe 318
Bogusław Sonik

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena. Prav tako imetnik dovoljenja 
za promet ali blagovne znamke obvesti 
druge udeležence v dobavni verigi, kadar 
obstaja sum, da so v dobavno verigo prišli 
ponarejeni izdelki.

Or. en

Obrazložitev

Obveznost informiranja, naložena vsem udeležencem v zakoniti dobavni verigi, bo 
pripomogla k najvišji ravni preglednosti in sledljivosti.

Predlog spremembe 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“ 

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena. Prav tako imetnik dovoljenja 
za promet ali blagovne znamke obvesti 
druge udeležence v dobavni verigi, kadar 
obstaja sum, da so v dobavno verigo prišli 
ponarejeni izdelki.
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Or. en

Obrazložitev

Obveznost informiranja, naložena vsem udeležencem v zakoniti dobavni verigi, bo 
pripomogla k najvišji ravni preglednosti in sledljivosti.

Predlog spremembe 320
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena. Tudi imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke obvesti druge 
udeležence v dobavni verigi, kadar obstaja 
sum, da so v dobavno verigo prišli 
ponarejeni izdelki.

Or. de

Obrazložitev

Zahteva, da morajo vsi udeleženci v dobavni verigi izmenjavati informacije, bi pomagala 
povečati preglednost in sledljivost. 

Predlog spremembe 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
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domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“

domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena. Imetniki dovoljenja za promet 
o kršitvah ali domnevnih kršitvah 
obvestijo druge udeležence v dobavni 
verigi zadevnega zdravila.“ 

Or. ro

Obrazložitev

Obveznost za obveščanje o obstoju ponarejenega zdravila v dobavni verigi in vključitev vseh 
povezav v distribucijskem sistemu za zdravila bi morala zagotoviti kar največjo sledljivost 
izdelkov.

Predlog spremembe 322
Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za 
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena.“

Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnik dovoljenja za
promet ali blagovne znamke, ki je bila 
ponarejena, in obvesti ustrezne organe, če 
ugotovi ali sumi, da so v dobavno verigo 
prišla ponarejena zdravila.“

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovito izvajanje direktive je pomembno, da vsi udeleženci združijo moči in prispevajo 
k boju proti ponarejenim zdravilom in si izmenjujejo pridobljene informacije. 
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Predlog spremembe 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, sami ali prek organa, ki ga za to 
pooblasti pristojni organ države članice, 
preveriti skladnost dobaviteljskega 
distributerja na debelo z dobro 
distribucijsko prakso.

Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, prek zbirke podatkov Skupnosti iz 
člena 111(6), preveriti skladnost 
dobaviteljskega distributerja na debelo z 
dobro distribucijsko prakso.

Kadar se zdravilo pridobi pri proizvajalcu 
ali uvozniku, morajo imetniki dovoljenja 
za promet na debelo preveriti, ali ima 
proizvajalec ali uvoznik dovoljenje za 
proizvodnjo.“

Kadar se zdravilo pridobi pri proizvajalcu 
ali uvozniku, morajo imetniki dovoljenja 
za promet na debelo prek zbirke podatkov 
Skupnosti iz člena 116(6) preveriti, ali ima 
proizvajalec ali uvoznik dovoljenje za 
proizvodnjo.

Kadar se zdravila pridobijo s trgovanjem 
ali posredovanjem, morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo in 
imetniki dovoljenja za trgovanje ali 
posredovanje prek zbirke podatkov 
Skupnosti iz člena 111(6) preveriti, ali 
imajo udeležene osebe ali subjekti 
potrebna dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.
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Predlog spremembe 324
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, sami ali prek organa, ki ga za to 
pooblasti pristojni organ države članice, 
preveriti skladnost dobaviteljskega 
distributerja na debelo z dobro 
distribucijsko prakso.

Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, preveriti skladnost dobaviteljskega 
distributerja na debelo z dobro 
distribucijsko prakso, pa tudi preveriti, ali 
ima dovoljenje za distribucijo na debelo.

Or. es

Obrazložitev

Preverjanje, ali je drugo skladišče ali organ, ki ga pooblastijo zdravstveni organi, skladen z 
dobro distribucijsko prakso, ni utemeljeno, saj skladišča distributerjev že pregledujejo 
pristojni organi v državah članicah, in jim podeljujejo dovoljenja.

Predlog spremembe 325
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – pododstavek 1 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar se zdravilo pridobi pri proizvajalcu 
ali uvozniku, morajo imetniki dovoljenja 
za promet na debelo preveriti, ali ima 
proizvajalec ali uvoznik dovoljenje za 
proizvodnjo.“

Kadar se zdravilo pridobi s trgovanjem ali 
posredovanjem, morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo za 
trgovanje in posredovanje prek zbirke 
podatkov Skupnosti iz člena 111(6) 
preveriti, ali imajo udeležene osebe in 
subjekti ustrezna dovoljenja.“

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev, da imajo vsi udeleženci v dobavni verigi dovoljenja, mora vsak udeleženec 
preveriti upoštevanje določb svojih partnerjev v dobavni verigi prek centralne podatkovne 
zbirke, ki jo je vzpostavila in jo vzdržuje Agencija (EMEA). 

Predlog spremembe 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Člen 84 se nadomesti z naslednjim
besedilom:

„Člen 84
Komisija objavi smernice o dobri 
distribucijski praksi, praksi trgovanja in 
posredovanja za zdravila. V ta namen se 
posvetuje z Odborom za lastniška
zdravila in Odborom za farmacijo, 
ustanovljenim z Direktivo Sveta 
75/320/EGS1.
UL L 147, 9.6.1975, str. 23.“

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu s smernicami za dobro proizvodno prakso, distributerji 
na debelo pa s smernicami za dobro distribucijsko prakso. Vendar trgovci in posredniki še 
nimajo enakovredne prakse, v skladu s katero morajo ravnati na svojem posebnem področju 
delovanja, namreč na področju prodaje ali posredovanja zdravil. Zato je treba določiti 
smernice za dobro prakso trgovanja in dobro prakso posredovanja.
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Predlog spremembe 327
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 84

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Člen 84 se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

„Člen 84
Komisija objavi smernice o dobri 
distribucijski praksi, praksi trgovanja in 
posredovanja za zdravila. V ta namen se 
posvetuje z Odborom za lastniška
zdravila in Odborom za farmacijo, 
ustanovljenim z Direktivo Sveta 
75/320/EGS1.
1UL L 147, 9.6.1975, str. 23.“

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu s smernicami za dobro proizvodno prakso, distributerji 
na debelo pa s smernicami za dobro distribucijsko prakso. Vendar trgovci in posredniki še 
nimajo enakovredne prakse, v skladu s katero morajo ravnati na svojem posebnem področju 
delovanja. S tem nastaja nevarna vrzel v distribucijski verigi. Zato je treba določiti smernice 
za dobro prakso trgovanja in dobro prakso posredovanja.

Predlog spremembe 328
Mario Pirillo

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 84 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13b) vstavi se naslednji člen 84a:
„Člen 84a
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Komisija objavi posebne smernice za 
dobro proizvodno prakso za aktivne 
farmacevtske učinkovine in posebne 
smernice za dobro proizvodno prakso za 
pomožne snovi. V ta namen se posvetuje z 
Odborom za lastniška zdravila, 
ustanovljenim z Direktivo Sveta 
75/319/EGS, in Odborom za farmacijo, 
ustanovljenim s Sklepom Sveta 
75/320/EGS, ob upoštevanju dobre 
proizvodne prakse enakovrednih veljavnih 
sistemov, kot so HACCP in 
ISO9001/ISO22000, ter posebnih 
pravilnikov kot so dobra proizvodna 
praksa Evropske zveze za kozmetične 
učinkovine (EFfCI) in Smernic za 
farmacevtske pomožne snovi 
(IPEC/PQG).“

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi in aktivne farmacevtske učinkovine morajo veljati zadevne dobre 
proizvodne prakse, razvite na evropski ravni. Komisija mora oblikovati posebna načela dobre 
proizvodne prakse za aktivne farmacevtske učinkovine in posebna načela dobre proizvodne 
prakse za pomožne snovi. V zvezi s pomožnimi snovmi mora Komisija upoštevati enakovredne 
sisteme v dobrih proizvodnih praksah v skladu z Uredbo ES o HACCP (analiza tveganj in 
kritičnih kontrolnih točk), dobre proizvodne prakse smernic za kozmetične učinkovine (2005) 
EFfCI (Evropske zveze za kozmetične učinkovine). Ta pravila se lahko uporabijo tudi v 
farmacevtski industriji.

Predlog spremembe 329
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 85a
Države članice v sodelovanju s Komisijo 
in na podlagi predhodnega posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi razvijejo 
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informacijsko strategijo o zanesljivosti 
dobaviteljev zdravil. V strategiji morajo 
biti upoštevane različne nacionalne 
zakonodaje, ki urejajo oskrbo z zdravili, 
ter nevarnosti, povezane z nekaterimi 
načini oskrbe z zdravili, na primer 
nezakonitimi spletnimi kanali.

Or. it

Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Javnost je treba odločno odvračati od nakupa 
zdravil po nezakonitih distribucijskih poteh, tako da bi bilo zaželena organizacija 
izobraževalnih kampanj o tem tako na nacionalni kot na evropski ravni.

Predlog spremembe 330
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII a (novo) – Člen 85 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VIIa in člen 85c:

„NASLOV VIIa
SPLETNA PRODAJA

Člen 85c
1. Spletne lekarne zahtevajo v državah, 
kjer smejo delovati, posebno dovoljenje 
pristojnih organov.
2. Komisija sprejeme logotip EU za prvo 
stran lekarniških spletnih strani, da 
javnost lahko ugotovi, ali je spletna stran, 
ki nudi prodajo zdravil, povezana z 
lekarno z dovoljenjem. Logotip je povezan 
z osrednjo spletno stranjo na ravni države 
članice, ki jo vzpostavi država članica in 
ki obiskovalcem omogoča, da preverijo 
verodostojnost logotipa, ter vsebuje 
osnovne podatke o tveganju, povezanem s 
spletnimi nakupi zdravil. 
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3. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da je logotip 
Skupnosti iz odstavka 1 na vseh 
lekarniških spletnih straneh z 
dovoljenjem, povezanih z lekarnami na 
njihovem ozemlju, lekarniškim spletnim 
stranem brez dovoljenja pa preprečijo 
uporabo logotipa in povezavo z osrednjo 
spletno stranjo iz odstavka 1.
4. Za izvajanje odstavkov 2 in 3 sprejme 
Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a ter pod pogoji členov 121b in 
121c direktivo, ki določa: 
– minimalne zahteve, ki ponarejenim 
zdravilom preprečujejo vstop v dobavno 
verigo, ki se uporablja v državah članicah, 
če odobrijo takšne spletne lekarne. 
Takšne zahteve preprečijo tudi povrnitev 
stroškov za zdravila iz spletnih virov brez 
dovoljenja; 
– vzorec logotipa Skupnosti; 
– vrsto minimalnih osnovnih podatkov o 
tveganju, povezanem s spletnim nakupom 
zdravil in
– posebne postopke nadzora za izdajo 
dovoljenj spletnim lekarnam.“

Or. en

Obrazložitev

Internet je največja vhodna točka za ponarejena zdravila v Evropsko unijo, zato mora biti 
vključen v to direktivo.

Predlog spremembe 331
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII a (novo) – Člen 85 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VII a in člen 85c:

„NASLOV VII a
SPLETNA PRODAJA

Člen 85c
1. Komisija sprejme logotip EU za prvo 
stran vseh zakonitih lekarn, ki prodajajo 
po pošti, s tem pa širši javnosti zagotovi, 
da zadevna spletna stran, ki prodaja 
zdravila, izpolnjuje zakonodajo EU in je 
povezana z registrirano lekarno. 
Logotip je povezan z osrednjo spletno 
stranjo na ravni države članice, ki jo 
vzpostavi država članica in ki 
obiskovalcem omogoča, da preverijo 
verodostojnost logotipa, ter vsebuje 
podrobne podatke o zakonitosti zadevnih 
lekarn, ki prodajajo po pošti, kontaktne 
točke za nadaljnje informacije in pritožbe 
ter nadaljnje nasvete za ugotavljanje 
istovetnosti zakonite lekarne, ki prodaja 
po pošti, na primer z ugotavljanjem 
istovetnosti vodje lekarne.
Zakonite lekarne, ki prodajajo po pošti in 
so zakonito ustanovljene v Uniji ter 
delujejo na notranjem trgu, morajo biti 
navedene v evropski zbirki podatkov, s 
katero je povezana osrednja spletna stran 
na ravni države članice. 
Komisija sprejme te ukrepe z delegiranimi 
akti v skladu s členom 121a in pod pogoji 
iz členov 121b in 121c. 
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe, tudi kazenske, za zagotovitev, da 
vse zakonite lekarne, ki prodajajo po pošti 
na njihovem ozemlju, prikažejo logotip 
EU iz odstavka 1 in preprečijo 
nezakonitim spletnim stranem, da 
prodajajo zdravila z uporabo logotipa in 
povezavo z osrednjo spletno stranjo iz 
odstavka 1.“
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da spletne strani, povezane z logotipom Skupnosti, obiskovalcem svetujejo, 
kako prepoznati zakonite lekarne, ki prodajajo po pošti. Zagotavljati morajo natančne in 
redno posodobljene zbirke podatkov na evropski ravni. Izraz „ustrezni ukrepi“, kot je 
uporabljen v osnutku poročila odbora ENVI v predlaganem odstavku 2 člena 85c, je pravno 
ohlapen in ga je treba izpopolniti. Resnejši kazenski ukrepi, ki vključujejo denarne in zaporne 
kazni, morajo biti določeni v tej direktivi. V ta namen je treba odstavek še izpopolniti.

Predlog spremembe 332
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII a (novo) – Člen 85 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a) Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VIIa in člen 85c:

„NASLOV VIIa
SPLETNA PRODAJA

Člen 85c
1. Komisija z delegiranimi akti v skladu s 
členom 121a in pod pogoji členov 121b in 
121c sprejme logotip EU za prvo stran 
lekarniških spletnih strani, da javnost 
lahko ugotovi, ali je spletna stran, ki nudi 
prodajo zdravil, povezana z registrirano 
lekarno. Logotip je povezan z osrednjo 
spletno stranjo na ravni države članice, ki 
jo vzpostavi država članica in ki 
obiskovalcem omogoča, da preverijo 
verodostojnost logotipa, ter vsebuje 
osnovne podatke o tveganju, povezanem s 
spletnim nakupom zdravil. 
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da je logotip EU iz 
odstavka 1 na vseh registriranih 
lekarniških spletnih straneh, povezanih z 
lekarnami na njihovem ozemlju, 
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neregistriranim spletnim lekarniškim 
stranem pa preprečijo uporabo logotipa in 
povezavo z osrednjo spletno stranjo iz 
odstavka 1.“ 

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 39 iz osnutka poročila. Internet je največja vhodna točka za 
ponarejena zdravila v Evropsko unijo, zato mora biti vključen v to direktivo.

Predlog spremembe 333
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII a (novo) – Člen 85 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VIIa in člen 85c:

“NASLOV VIIa
SPLETNA PRODAJA

Člen 85c
1. Komisija sprejeme logotip EU za prvo 
stran lekarniških spletnih strani, da 
javnost lahko ugotovi, ali je spletna stran, 
ki nudi prodajo zdravil, povezana z 
registrirano lekarno. Logotip je zaščiten 
pred potvarjanjem in vključuje elemente, 
ki preprečujejo ponarejanje, in je povezan 
z varno osrednjo spletno stranjo na ravni 
države članice, ki jo vzpostavi država 
članica in ki obiskovalcem omogoča, da 
preverijo verodostojnost logotipa, ter 
vsebuje osnovne podatke o tveganju, 
povezanem s spletnimi nakupi zdravil.
Komisija sprejme te ukrepe z delegiranimi 
akti v skladu s členom 121a in pod pogoji 
iz členov 121b in 121c. 
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2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da je logotip EU iz 
odstavka 1 na vseh registriranih 
lekarniških spletnih straneh, povezanih z 
lekarnami na njihovem ozemlju, 
neregistriranim spletnim lekarniškim 
stranem pa preprečijo uporabo logotipa in 
povezavo z osrednjo spletno stranjo iz 
odstavka 1.“ 

Or. en

Obrazložitev

Internet je največja vhodna točka za ponarejena zdravila v Evropsko unijo, zaščitni elementi 
lekarniških spletnih strani z dovoljenjem morajo zato biti varne in vključevati logotip, ki je 
zaščiten pred ponarejanjem. 

Predlog spremembe 334
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII a (novo) – Člen 85 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

14a. Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VIIa in člen 85c:

„NASLOV VIIa
SPLETNA PRODAJA

Člen 85c
1. Spletna prodaja vseh zdravil se prepove 
ne glede na nasprotne nacionalne 
predpise, ki veljajo na dan, ko začne 
veljati ta direktiva.
2. Komisija sprejme ukrepe za večjo 
ozaveščenost širše javnosti o zdravstvenih 
tveganjih, povezanih z nakupom zdravil 
prek spleta.
Komisija sprejme te ukrepe prek 
delegiranih aktov v skladu s členi 121a do 
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121c.
3. Države članice, kjer je spletna prodaja 
dovoljena na dan, ko začne veljati ta 
direktiva, zagotovijo, da to prodajo redno 
spremlja pristojni organ, in v primeru 
neskladnosti s to direktivo sprožijo sodni 
postopek.“

Or. it

Predlog spremembe 335
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vstavi se naslednji člen 85d:
„Člen 85 d

1. Komisija v sodelovanju z državami 
članicami sprejme ukrepe za ozaveščanje 
širše javnosti, da je nakup zdravil v 
zakonitih lekarnah, ki prodajajo po pošti, 
prav tako varen kot nakup zdravil v 
lokalni, bolnišnični ali industrijski 
lekarni. Vendar kjer lekarne, ki prodajajo 
po pošti, že delujejo ali pa so načrtovane, 
morajo te kampanje za ozaveščanje 
javnosti obravnavati tudi zdravstvena 
tveganja, povezana z nakupom zdravil 
prek nezakonitih spletnih strani, ki 
morajo vključevati:
– pomanjkanje nasvetov usposobljenih 
zdravstvenih delavcev; 
– pomanjkanje zagotovil za varnost in 
kakovost prodajanih zdravil.
Kampanje za ozaveščanje javnosti morajo 
zato izpostaviti naslednje zaščitne 
elemente:
– lahko dostopne sezname zakonitih 
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lekarn, ki prodajajo po pošti;
– dodatne varnostne nasvete o preverjanju 
verodostojnosti spletnih strani;
– uporabo logotipa EU kot uradnega 
certifikata za zakonite lekarne, ki 
prodajajo po pošti;
– varnostne nasvete, jasno prikazane v 
iskalnikih za primere iskanja zdravil na 
internetu.
Kampanje za ozaveščanje javnosti 
uravnoteženo prikazujejo tveganja in 
koristi nakupa zdravil prek spleta. 
Lekarne, ki prodajajo po pošti, so 
zaščitene pred kampanjami za 
ozaveščanje javnosti, ki bi jih namerno ali 
nenamerno prikazovale kot nevarne ali 
slabše kakovosti.
Komisija sprejme te ukrepe z delegiranimi 
akti v skladu s členom 121a in pod pogoji 
iz členov 121b in 121c.“

Or. en

Obrazložitev

Kampanje ozaveščanja javnosti so bistvenega pomena pri obveščanju evropskih kupcev o 
tveganjih, s katerimi se soočajo pri nakupovanju zdravil v nezakonitih lekarnah, ki prodajajo 
po pošti. Ker so zakonite lekarne predstavljajo konkurenca obstoječim lekarnam, se zanje 
pogosto uporabljajo negativne kampanje pod pretvezo, da gre za ozaveščanje javnosti. To pa 
privede do mnenja javnosti, da so vse spletne lekarne nevarne. Spletne lekarne morajo biti 
zaščitene pred lažnimi kampanjami.

Predlog spremembe 336
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vstavi se naslednji člen 85d:
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„Člen 85 d
1. Komisija sprejme z delegiranimi akti v 
skladu s členom 121a in pod pogoji členov 
121b in 121c ukrepe za ozaveščanje 
splošne javnosti o tveganjih, povezanih z 
nakupom zdravil prek spleta, ki lahko 
vključujejo:
– opozorila na vrhu spletne strani v 
iskalnikih v primerih iskanja zdravil na 
internetu;
– splošne kampanje obveščanja v 
sodelovanju z državami članicami;
– lahko dostopne sezname pooblaščenih e-
lekarn.“

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 40 iz osnutka poročila. Izboljšati je treba ozaveščenost 
javnosti o nevarnosti ponarejenih zdravil.

Predlog spremembe 337
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14b) Vstavi se naslednji člen 85d:
„Člen 85 d

1. Komisija sprejme ukrepe za boljše 
ozaveščanje javnosti o tveganjih, 
povezanih z nakupom zdravil prek spleta, 
ki lahko vključujejo:
– splošne kampanje obveščanja v 
sodelovanju z državami članicami;

– lahko dostopne sezname pooblaščenih e-
lekarn.
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Komisija sprejme te ukrepe z delegiranimi 
akti v skladu s členom 121a in pod pogoji 
iz členov 121b in 121c.“

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba ozaveščenost javnosti o nevarnosti ponarejenih zdravil. Vendar predlog, da 
se na vrhu spletne strani dodajo opozorila v iskalnik, kadar se zdravila iščejo prek spleta, ni 
izvedljiva niti praktična. Ostali zaščitni elementi, vključeni v ta predlog spremembe, 
zadoščajo za izboljšanje ozaveščanja javnosti glede ponarejenih zdravil v EU.

Predlog spremembe 338
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka (14 c) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14c) Vstavi se naslednji člen 85e:
„Člen 85e

Države članice zagotovijo, da vse zakonite 
lekarne, ki prodajajo po pošti in delujejo 
na notranjem trgu, upoštevajo strokovne 
standarde in smernice za lekarniške 
storitve prek spleta, ter določene etične 
kodekse. Vse lekarne, ki prodajajo po 
pošti, morajo na svojih spletnih straneh 
jasno objaviti kodeks ravnanja in 
kontaktne podatke za pritožbe.
Države članice zagotovijo, da spletne 
strani za prodajo zdravil stalno spremlja 
pristojni organ, ki v primeru kršitev te 
direktive pravno ukrepa, tudi z uporabo 
kazenskih ukrepov.“

Or. en

Obrazložitev

Evropsko združenje lekarn, ki prodajajo po pošti bi moralo izdelati še etični kodeks, po tem ko 
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je že določilo niz standardov, ki temeljijo na standardih britanskega farmacevtskega 
združenja Royal Pharmaceutical Society of Great Britain. Od leta 2003 so to nacionalni 
standardi v Nemčiji (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Pristojni organi za spremljanje bi morali 
ohranjati stike z izvajalci spletnih storitev, da bi se preprečile nezakonite spletne strani. 
Resnejši kazenski ukrepi, ki vključujejo denarne in zaporne, morajo biti določeni v tej 
direktivi. V ta namen je treba odstavek še izpopolniti. 

Predlog spremembe 339
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 d (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 f (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14d) Vstavi se naslednji člen 85f:
„Člen 85f

Nobena določba te direktive ne vpliva na 
pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo prodajo zdravil na recept prek 
spleta.“

Or. en

Obrazložitev

Nekatere države članice sedaj omejujejo prodajo zdravil na recept prek spleta. Takšne 
omejitve bi morale ostati v veljavi. 

Predlog spremembe 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14e) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 88aa
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Države članice v sodelovanju s Komisijo 
in po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi pripravijo informacijsko 
strategijo v zvezi z varnostjo pošiljk 
zdravil. V strategiji se upoštevajo različni 
nacionalni predpisi, ki se nanašajo na 
dobavo zdravil, in tveganja, ki so 
povezana z nekaterimi načini dobave 
zdravil, kot je nezakonita trgovina na 
internetu.“

Or. en

Obrazložitev

Internet je glavni vir nezakonitih zdravil. Državljanom bi bilo treba odsvetovati naročanje 
zdravil po nezakonitih poteh. Zlasti bi bilo treba spodbujati ukrepe za obveščanje javnosti v 
državah članicah in po Evropi.

Predlog spremembe 341
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 e (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14e) Vstavi se naslednji člen 88a: 
„Člen 88aa

Države članice morajo v sodelovanju s 
Komisijo in po posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi pripraviti 
informacijsko strategijo v zvezi z 
zanesljivostjo dobaviteljev zdravil. 
Strategija upošteva različne nacionalne 
zakonodaje, ki urejajo dobavo zdravil in 
nevarnosti, povezane z različnimi načini 
dobave zdravil, na primer z nezakonito 
spletno trgovino.“

Or. en
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Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Državljane je treba odločno odvračati od 
naročanja zdravil prek nezakonitih kanalov. Zato je treba spodbuditi kampanje ozaveščanja 
na to temo v državah članicah in na ravni EU.

Predlog spremembe 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (–a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Odstavek 1 se nadomesti z 
naslednjim: 
„1. Pristojni organi zadevne države 
članice pod nadzorom Agencije s 
ponavljajočimi in po potrebi 
nenapovedanimi inšpekcijskimi pregledi 
zagotovijo, da se pravne zahteve, ki 
urejajo področje zdravil, izpolnjujejo, in 
po potrebi pooblasti uradni laboratorij za 
preizkus zdravil ali drug laboratorij za tak 
namen, da izvedejo vzorčne teste.
Inšpekcijske preglede opravljajo uradne 
osebe, ki predstavljajo pristojni organ, 
in so pooblaščene za:
(a) inšpekcijski pregled proizvodnih ali 
poslovnih zgradb in laboratorijev, ki jim 
je imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
zaupal nalogo izvajanja nadzora v skladu 
s členom 20;
(b) jemanje vzorcev;
(c) pregled vseh dokumentov v zvezi s 
predmetom inšpekcijskega pregleda ob 
upoštevanju določb, ki so v državah 
članicah bile v veljavi na dan 21. maja 
1975 in ki omejujejo ta pooblastila glede 
na opis metode priprave.“

Or. en
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Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti farmacevtskih proizvodov je treba ureditev glede inšpekcijskih 
pregledov še izpopolniti in enotno uporabljati.

Predlog spremembe 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 111(1) se pododstavek 2 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„2. Pristojni organi opravijo redne in po 
potrebi nenapovedane inšpekcijske 
preglede v prostorih proizvajalcev, 
distributerjev ali uvoznikov zdravilnih 
učinkovin, uporabljenih kot vhodne 
snovi, ali v prostorih imetnikov 
dovoljenja za proizvodnjo, v prostorih 
trgovcev ali posrednikov zdravil, ali v 
prostorih proizvajalcev, uvoznikov ali 
distributerjev pomožnih snovi, če 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum na 
podlagi informacij, dostopnih organom ali 
na podlagi prejšnjih primerov, o 
neupoštevanju pravnih obveznosti ali 
smernic. Takšni inšpekcijski pregledi se 
lahko opravijo tudi na zahtevo države 
članice, Komisije ali Agencije.“

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti farmacevtskih proizvodov je treba ureditev glede inšpekcijskih 
pregledov še izpopolniti in enotno uporabljati.
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Predlog spremembe 344
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 111(1) se pododstavek 2 
nadomesti z naslednjim:
„Pristojni organ opravi nenapovedane 
inšpekcijske preglede tudi v prostorih 
proizvajalcev, distributerjev ali uvoznikov 
zdravilnih učinkovin, uporabljenih kot 
vhodne snovi, ali v prostorih imetnikov 
dovoljenja za promet z zdravili in 
proizvajalcev, distributerjev ali uvoznikov 
pomožnih snovi, če so mnenja, da 
obstajajo razlogi za sum o 
neupoštevanju načel in smernic dobre 
proizvodne prakse iz člena 47. 
Inšpekcijski pregledi se lahko opravijo
tudi na zahtevo države članice, Komisije 
ali agencije.
Pristojni organ opravi nenapovedane 
inšpekcijske preglede tudi v prostorih 
proizvajalcev zdravilnih učinkovin in 
pomožnih snovi v tretjih državah.“

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 42 iz osnutka poročila. Z združitvijo sredstev 27 držav članic, 
Združenih držav Amerike, Kanade in Švice ter v koordinaciji Evropske agencije za 
vrednotenje zdravil, bo omogočen inšpekcijski pregled vseh proizvajalcev aktivnih 
farmacevtskih učinkovin izven Skupnosti in s tem učinkovit boj proti ponarejanju teh snovi.
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Predlog spremembe 345
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (a a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) V členu 111(1) se pododstavek 2 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„Pristojni organ opravi rutinske ali 
nenapovedane inšpekcijske preglede tudi 
v prostorih proizvajalcev, distributerjev
ali uvoznikov zdravilnih učinkovin, 
uporabljenih kot vhodne snovi, ali v 
prostorih imetnikov dovoljenja za 
promet z zdravili in proizvajalcev, 
distributerjev ali uvoznikov pomožnih 
snovi, če so mnenja, da obstajajo razlogi 
za sum o neupoštevanju načel in smernic 
dobre proizvodne prakse iz člena 47. 
Inšpekcijski pregledi se opravijo tudi na 
zahtevo države članice, Komisije ali 
Agencije.
Pristojni organ opravi nenapovedane 
inšpekcijske preglede tudi v prostorih 
proizvajalcev zdravilnih učinkovin in 
pomožnih snovi v tretjih državah.“ 

Or. en

Obrazložitev

Manjša sprememba predloga spremembe 2. Inšpekcijski pregledi morajo biti obvezni, če tako 
zahtevajo država članica, Komisija ali Agencija.
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Predlog spremembe 346
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Drugi pododstavek odstavka 1 se 
nadomesti z naslednjim besedilom:
„Pristojni organ ima nadzorni sistem, 
katerega naloge so:
– redni inšpekcijski pregledi prostorov 
proizvajalcev in uvoznikov aktivnih snovi, 
ki se uporabljajo kot vhodne snovi, v 
Uniji, in
– učinkovito naknadno spremljanje teh 
pregledov.
Pristojnemu organu se omogoči 
inšpekcijski pregled prostorov 
proizvajalcev ali uvoznikov pomožnih 
snovi, če meni, da obstajajo razlogi za 
sum neskladnosti z zakonodajo ali 
smernicami o dobri proizvodni praksi iz 
člena 47. 
Inšpekcijski pregledi se lahko izvajajo tudi 
v prostorih imetnikov dovoljenja za 
promet, distributerjev in posrednikov v 
trgovini z zdravili.
Inšpekcijske preglede v Skupnosti in v 
državah zunaj EU lahko naroči država 
članica, Komisija ali Agencija.“

Or. es

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je poostriti kontrole pri vseh subjektih, katerih delovanje 
vpliva na kakovost zdravil, vendar skladno z razpoložljivimi viri. 
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Predlog spremembe 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po vsakem inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 pristojni organ poroča, ali 
proizvajalec, uvoznik ali distributer na 
debelo ravna v skladu z načeli in 
smernicami dobre proizvodne prakse in
dobre distribucijske prakse iz členov 47 in 
84 oziroma ali imetnik dovoljenja za 
promet izpolnjuje zahteve, določene v 
naslovu IX.

3. Po vsakem inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 pristojni organ poroča, ali 
proizvajalec, uvoznik, distributer na 
debelo, trgovec ali posrednik ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne prakse, dobre distribucijske 
prakse, dobre prakse trgovanja in dobre 
prakse posredovanja iz členov 47 in 84 
oziroma ali imetnik dovoljenja za promet 
izpolnjuje zahteve, določene v naslovu IX.

Pristojni organ, ki je opravil inšpekcijski 
pregled, sporoči vsebino teh poročil 
proizvajalcu, uvozniku, imetniku 
dovoljenja za promet ali distributerju na 
debelo, pri katerem je bil opravljen 
inšpekcijski pregled.

Pristojni organ, ki je opravil inšpekcijski 
pregled, vsebino navedenih poročil pošlje 
proizvajalcu, uvozniku, imetniku 
dovoljenja za promet, distributerju na 
debelo, imetniku dovoljenja za trgovanje 
ali za posredovanje, pri katerem je bil 
opravljen inšpekcijski pregled.

Pristojni organ pred sprejetjem poročila 
zadevnemu proizvajalcu, uvozniku, 
imetniku dovoljenja za promet ali
distributerju na debelo omogoči, da 
predloži svoje pripombe.“

Pristojni organ pred sprejetjem poročila 
zadevnemu proizvajalcu, uvozniku, 
imetniku dovoljenja za promet,
distributerju na debelo, trgovcu ali 
posredniku omogoči, da predloži svoje 
pripombe.“

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso, distributerji na debelo pa z 
dobro distribucijsko prakso, vendar trgovcem in posrednikom ni treba ravnati v skladu s 
standardi dobre prakse. Zato je za nadaljnje obravnavanje „najšibkejšega člena“ v 
distribucijski verigi pomembno, da trgovci in posredniki upoštevajo smernice, kot so dobre 
prakse trgovanja in dobre prakse posredovanja, ki so oblikovane zlasti za osebe ali subjekte, 
vključene v trgovanje in posredovanje zdravil.



PE439.860v01-00 44/61 AM\808656SL.doc

SL

Predlog spremembe 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V 90 dneh po inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 se proizvajalcu, uvozniku ali
distributerju na debelo izda potrdilo o dobri 
proizvodni praksi ali dobri distribucijski 
praksi, če se pri inšpekcijskem pregledu 
izkaže, da ta oseba ravna v skladu z načeli 
in smernicami dobre proizvodne prakse ali
dobre distribucijske prakse iz zakonodaje 
Skupnosti.

5. V 90 dneh po inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 se proizvajalcu, uvozniku, 
distributerju na debelo, trgovcu ali 
posredniku izda potrdilo o dobri 
proizvodni praksi, dobri distribucijski 
praksi, dobri praksi trgovanja ali 
posredovanja, če se pri inšpekcijskem 
pregledu izkaže, da ta oseba ravna v skladu 
z načeli in smernicami dobre proizvodne 
prakse, dobre distribucijske prakse, dobre 
prakse trgovanja ali posredovanja iz 
zakonodaje Unije.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso, distributerji na debelo pa z 
dobro distribucijsko prakso, vendar trgovcem in posrednikom ni treba ravnati v skladu s 
standardi dobre prakse. Zato je za nadaljnje obravnavanje „najšibkejšega člena“ v 
distribucijski verigi pomembno, da trgovci in posredniki upoštevajo smernice, kot so dobre 
prakse trgovanja in dobre prakse posredovanja, ki so oblikovane zlasti za osebe ali subjekte, 
vključene v trgovanje in posredovanje zdravil.

Predlog spremembe 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni praksi in dobri distribucijski 
praksi, ki jih izdajo, v zbirko podatkov 

6. Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni praksi, dobri distribucijski 
praksi, dobri praksi trgovanja in dobri 
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Skupnosti, ki jo v imenu Skupnosti 
upravlja Agencija.

praksi posredovanja, ki jih izdajo, v zbirko 
podatkov Skupnosti, ki jo v imenu 
Skupnosti upravlja Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso, distributerji na debelo pa z 
dobro distribucijsko prakso, vendar trgovcem in posrednikom ni treba ravnati v skladu s 
standardi dobre prakse. Zato je za nadaljnje obravnavanje „najšibkejšega člena“ v 
distribucijski verigi pomembno, da trgovci in posredniki upoštevajo smernice, kot so dobre 
prakse trgovanja in dobre prakse posredovanja, ki so oblikovane zlasti za osebe ali subjekte, 
vključene v trgovanje in posredovanje zdravil.

Predlog spremembe 350
Mihailis Tremopulos, Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni praksi in dobri distribucijski 
praksi, ki jih izdajo, v zbirko podatkov 
Skupnosti, ki jo v imenu Skupnosti 
upravlja Agencija.

(6) Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni praksi, dobri distribucijski 
praksi, dobri praksi trgovanja in dobri 
praksi posredovanja, ki jih izdajo, v zbirko 
podatkov Skupnosti, ki jo v imenu 
Skupnosti upravlja Agencija.

(Horizontalni predlog spremembe (če je 
sprejet, se ustrezno spremeni celotni 
predlog)).

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev, da imajo vsi udeleženci v dobavni verigi dovoljenja, mora vsak udeleženec 
preveriti upoštevanje določb svojih partnerjev v dobavni verigi prek centralne zbirke 
podatkov, ki jo je vzpostavila in jo vzdržuje Agencija (EMEA).
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Predlog spremembe 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se pri inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 izkaže, da oseba ne ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne prakse ali dobre distribucijske 
prakse iz zakonodaje Skupnosti, se ta 
informacija vnese v zbirko podatkov 
Skupnosti iz odstavka 6.“

7. Če se pri inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 izkaže, da oseba ne ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne prakse, dobre prakse 
trgovanja, posredovanja ali dobre 
distribucijske prakse iz zakonodaje 
Skupnosti, se ta informacija vnese v zbirko 
podatkov Skupnosti iz odstavka 6.“

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso, distributerji na debelo pa z 
dobro distribucijsko prakso, vendar trgovcem in posrednikom ni treba ravnati v skladu s 
standardi dobre prakse. Zato je za nadaljnje obravnavanje „najšibkejšega člena“ v 
distribucijski verigi pomembno, da trgovci in posredniki upoštevajo smernice, kot so dobre 
prakse trgovanja in dobre prakse posredovanja, ki so oblikovane zlasti za osebe ali subjekte, 
vključene v trgovanje in posredovanje zdravil.

Predlog spremembe 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme podrobne smernice, v 
katerih so določena načela za inšpekcijske 
preglede iz člena 111.

Komisija sprejme podrobne smernice, v 
katerih so določena načela za inšpekcijske 
preglede iz člena 111 in zlasti organe na 
ravni Unije ali države, ki so odgovorni za 
izvajanje inšpekcijskih pregledov.
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Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se prvi inšpekcijski pregled opravi v treh letih po tem, ko je bila tretja 
država navedena v seznamu iz člena 111b. Namesto tega bi bilo bolje, da se inšpekcijski 
pregled opravi, še preden se država vključi v seznam, saj v skladu s členom 51(2) odgovornim 
osebam znotraj podjetij EU ni treba opravljati nadzorov nad zdravili iz držav, s katerimi je 
Skupnost sprejela sporazum, ki zagotavlja, da zdravila izpolnjujejo zahtevane standarde.

Predlog spremembe 353
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija na zahtevo tretje države z 
odločbo uvrsti to državo na seznam, če
njen ureditveni okvir za zdravilne 
učinkovine, ki se izvozijo v Skupnost, ter 
zadevna nadzor in izvrševanje zagotavljajo 
raven varovanja javnega zdravja, 
enakovredno ravni v Skupnosti. Predvsem 
se upoštevajo:

1. Komisija na zahtevo tretje države z 
odločbo oceni, ali njen ureditveni okvir za 
zdravilne učinkovine in pomožne snovi, ki 
se izvozijo v Skupnost, ter zadevna nadzor 
in izvrševanje zagotavljajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni v 
Uniji. Če ocenjevanje to potrdi, potem 
Komisija z odločbo uvrsti tretjo državo v 
seznam. V tej oceni se predvsem
upoštevajo:

Or. en

Predlog spremembe 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na zahtevo tretje države z 
odločbo uvrsti to državo na seznam, če 

1. Komisija na zahtevo tretje države in po 
pozitivnem zaključku inšpekcijskega 
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njen ureditveni okvir za zdravilne 
učinkovine, ki se izvozijo v Skupnost, ter 
zadevna nadzor in izvrševanje zagotavljajo 
raven varovanja javnega zdravja, 
enakovredno ravni v Skupnosti. Predvsem
se upoštevajo:

nadzora, ki ga izvede odgovorni organ v 
skladu s členom 111a, z odločbo uvrsti to 
državo na seznam, če njen ureditveni okvir 
za zdravilne učinkovine, ki se izvozijo v 
Skupnost, ter zadevna nadzor in 
izvrševanje zagotavljajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni v 
Skupnosti Predvsem se upoštevajo:

Or. en

Obrazložitev

Izjema iz člena 51(2), ki zagotavlja, da se prvi inšpekcijski pregled opravi v treh letih po tem, 
ko je tretja država uvrščena v seznam iz člena 111b, bi pomenila, da bodo zadevna zdravila 
umeščena na trg EU in se bodo razdeljevala širši javnosti brez predhodnega preverjanja.

Predlog spremembe 355
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) rednost inšpekcijskih pregledov dobre 
proizvodne prakse;

(b) rednost stalnih in nenapovedanih 
inšpekcijskih pregledov dobre proizvodne 
prakse;

Or. en

Obrazložitev

Namen je podrobnejše pojasnilo besedila.

Predlog spremembe 356
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Komisija skladno s postopkom iz 
člena 121(2) sprejme smernice, v katerih 
so podrobno opredeljene zahteve iz točk od 
(a) do (d) odstavka 1.

(2 ) Komisija z delegiranimi akti v skladu 
s členom 121a in pod pogoji iz členov 
121b in 121c, sprejme merila, v katerih so 
podrobno opredeljene zahteve iz točk od 
(a) do (d) odstavka 1.

Or. en

Predlog spremembe 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
pristojnimi organi držav članic redno 
preverja, ali so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni. Prvo preverjanje se opravi 
najpozneje 3 leta po uvrstitvi države na 
seznam v skladu z odstavkom 1.“

3. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
pristojnimi organi držav članic redno 
preverja, ali so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni. Prvo preverjanje se opravi, da
se ugotovi upoštevanje meril, opredeljenih 
v odstavku 1. Preverjanja se opravljajo 
redno in vsaj vsaka tri leta.

Or. en

Obrazložitev

Izjema iz člena 51(2), ki zagotavlja, da se prvi inšpekcijski pregled opravi v treh letih po tem, 
ko je tretja država uvrščena v seznam iz člena 111b, bi pomenila, da bodo zadevna zdravila 
umeščena na trg EU in se bodo razdeljevala širši javnosti brez predhodnega preverjanja.

Predlog spremembe 358
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi izdajo akreditacijo iz 
členov 46(f) in 80(b), če lahko vlagatelj 
dokaže, da je sposoben preverjati 
skladnost z dobro proizvodno prakso ali 
dobro distribucijsko prakso pri 
distributerjih na debelo.

črtano

Or. es

Obrazložitev

Akreditacija revizorjev za preverjanje, ali proizvajalci aktivnih snovi spoštujejo dobro 
proizvodno prakso, oziroma ali se spoštujejo dobro distribucijsko prakso, ni učinkovit ukrep, 
saj bi za to porabljali vire, ne da bi javnosti omogočili dodatna zagotovila glede njene 
zaščite.

Predlog spremembe 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi izdajo akreditacijo iz 
členov 46(f) in 80(b), če lahko vlagatelj 
dokaže, da je sposoben preverjati skladnost 
z dobro proizvodno prakso ali dobro 
distribucijsko prakso pri distributerjih na 
debelo.

Pristojni organi izdajo akreditacijo iz 
členov 46(f) in 80(b), če lahko vlagatelj 
dokaže, da je sposoben preverjati skladnost 
z dobro proizvodno prakso ali dobro 
distribucijsko prakso pri distributerjih na 
debelo ali v primerih trgovcev in 
posrednikov skladnost z dobro prakso 
trgovanja in z dobro prakso posredovanja.

Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci morajo ravnati v skladu z dobro proizvodno prakso, distributerji na debelo pa z 
dobro distribucijsko prakso, trgovcem in posrednikom pa ni treba ravnati v skladu z 
enakovrednimi praksami ali smernicami. Zato je za nadaljnje obravnavanje „najšibkejšega 
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člena“ v distribucijski verigi pomembno, da trgovci in posredniki upoštevajo smernice, kot so 
dobre prakse trgovanja in dobre prakse posredovanja, oblikovane zlasti za osebe ali subjekte, 
vključene v trgovanje ali posredovanje zdravil.

Predlog spremembe 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice pri uporabljanju te direktive 
storijo vse, kar je potrebno, da se zagotovi 
sodelovanje med pristojnimi organi za 
zdravila in carinskimi organi.“

1. Države članice pri uporabljanju te 
direktive storijo vse, kar je potrebno, da se 
zagotovi sodelovanje med pristojnimi 
organi za zdravila in carinskimi organi. Ob 
tem države članice v sodelovanju z 
zdravstvenimi delavci, tudi iz 
farmacevtske industrije, sprejmejo 
ustrezne ukrepe za spodbuditev 
usposabljanja carinskih uslužbencev, da 
bi jim pomagali pri spoprijemanju s 
pojavom ponarejenih zdravil. 
Usklajevanje okrepijo mednarodni 
programi sodelovanja, ki jih izvaja 
Komisija. 
2. Države članice sprejmejo potrebne 
ukrepe, s katerimi zagotovijo carinskim 
uslužbencem vire, ki jih potrebujejo, zlasti 
pa jim priskrbijo tehnologijo, ki je 
bistvena za odkrivanje ponarejenih 
zdravil.
3. Komisija 36 mesecev po objavi te 
direktive pripravi poročilo o ustreznih 
sprejetih ukrepih. 

Or. fr

Obrazložitev

Izobraževanje carinskih uslužbencev je učinkovito orodje v boju proti ponarejanju zdravil, 
zato je treba ukrepati, da se jim zagotovi ustrezno usposabljanje. Poleg tega jim je treba 
priskrbeti opremo, ki jo potrebujejo za čim učinkovitejše izvajanje svojih nalog.
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Predlog spremembe 361
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118ba

Kazni iz člena 118b morajo biti 
enakovredne tistim, ki se ponavadi 
uporabljajo za nezakonita dejanja, 
povezana z mamili, in morajo biti enake v 
vseh državah članicah v skladu s 
konvencijo Sveta Evrope o ponarejanju 
zdravil in podobnih kaznivih dejanjih, ki 
ogrožajo javno zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Nadomešča predlog spremembe 44 iz osnutka poročila.

Predlog spremembe 362
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118bb
Komisija za izmenjavo informacij o 
sprejetih ukrepih za boj proti ponarejanju 
zdravil, vključno z veljavnimi sistemi 
kaznovanja, vzpostavi mrežo, ki bo 
povezovala Komisijo, Evropsko agencijo 
za vrednotenje zdravil in pristojne organe 
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v državah članicah. Cilj te mreže je 
opredeliti najboljše prakse in prispevati k 
povečanemu sodelovanju na področju 
preprečevanja in izvrševanja. Komisija, 
Evropska agencija za vrednotenje zdravil 
in pristojni organi v državah članicah tej 
mreži poročajo o sprejetih ukrepih. 

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava informacij in najboljših praks bo pripomogla k boljšemu izvrševanju in 
oblikovanju enotnejšega kazenskega sistema po vsej Evropski uniji. Vendar pa Komisiji, 
Evropski agenciji za vrednotenje zdravil in pristojnim organom v državah članicah tej mreži o 
sprejetih ukrepih ni treba poročati letno.

Predlog spremembe 363
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118ca
Komisija zagotovi, da zaseg sumljivih 
zdravil ne ovira trgovanja zakonitih 
generičnih farmacevtskih proizvodov.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 
1383/2003 z dne 22. julija 2003 o 
carinskem ukrepanju zoper blago, glede 
katerega obstaja sum, da krši nekatere 
pravice intelektualne lastnine, in o 
ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper 
blago, glede katerega je bilo ugotovljeno, 
da je kršilo take pravice, Komisija 
zagotovi, da se sumljiva zdravila zadržijo 
za kratek čas, da se izvedejo potrebne 
kontrole in s tem preveri, ali zdravila, 
vključno s farmacevtskimi učinkovinami, 
niso ponarejena.
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Or. en

Obrazložitev

Trgovanje s ponarejenimi zdravili poteka na svetovni ravni: ponarejena zdravila krožijo prek 
tranzitnih con, ki jih je treba bolje nadzorovati, ne da bi s tem ovirali zakonito trgovanje. Ob 
upoštevanju zadržkov javnega zdravja, ki so povezana z nevarnostjo distribucije in uporabo 
ponarejenih zdravil in v duhu sodelovanja s tretjimi državami, na katere vplivajo ta zdravila, 
morajo carinski ukrepi obvarovati bolnike.

Predlog spremembe 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118c a 
Komisija v sodelovanju z državami 
članicami in pod okriljem Združenih 
narodov podpre pripravo mednarodne 
konvencije o boju proti ponarejenim 
zdravilom, da bi zagotovili strožje kazni za 
ponarejevalce. 

Or. fr

Obrazložitev

Ponarejanje zdravil je postalo dejavnost mednarodnih kriminalnih mrež, zato boj proti temu 
vprašanju javnega zdravja ne more biti omejen samo na Evropo. 

Predlog spremembe 365
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 c b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118c b
Komisija v tesnem sodelovanju z državami 
članicami sprejme ukrepe, usklajene s 
pristojnimi organi tretjih držav, v katerih 
so tranzitna območja, kjer se skladiščijo 
zdravila.
Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da zaseganje sumljivih 
izdelkov ne bo namenjeno oviranju 
trgovine z zakonitimi generičnimi zdravili. 
Komisija v sklopu mednarodnega 
sodelovanja dovoli zaseg sumljivih 
izdelkov, da se lahko izvedejo potrebni 
pregledi.

Or. fr

Obrazložitev

Nadzoru tranzitnih območij je treba posvetiti posebno pozornost, in sicer v sodelovanju s 
pristojnimi organi zadevnih tretjih držav. Izhodišče za ukrepanje morajo biti predvsem 
pomisleki glede javnega zdravja, ukrepati pa je treba ustrezno tveganjem, povezanim z 
distribucijo ponarejenih zdravil, ter v sodelovanju z lokalnimi organi, zato da se zaščitijo 
bolniki.

Predlog spremembe 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 c c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118c c
Komisija v tesnem sodelovanju z državami 
članicami organizira informacijsko 
kampanjo za širšo javnost o nevarnostih 
ponarejenih zdravil, vključno z 
nevarnostmi, povezanimi z internetom.
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Or. fr

Obrazložitev

Zaradi tveganj za javno zdravje in vse pogostejšega trženja ponarejenih zdravil na internetu 
ter glede na delovanje ponarejevalcev je pomembno, da se javnost bolje ozavesti o 
nevarnostih na tem področju. 

Predlog spremembe 367
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 121a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vstavi se naslednji člen 121a: 
„Člen 121a

Izvajanje pooblastil
(1)Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov iz člena 52b se za nedoločen čas 
prenesejo na Komisijo.
(2) Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem sočasno obvesti 
Evropski parlament in Svet.
(3) Pooblastila za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji dodelijo pod pogoji iz 
členov 121b in 121c.“

Or. en

Predlog spremembe 368
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 121 b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vstavi se naslednji člen 121b: 
„Člen 121b

Preklic prenosa pooblastila
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
prekliče prenos pooblastila iz člena 52b.
2. Institucija, ki je začela notranji 
postopek za odločanje, ali naj se prenos 
pooblastila prekliče, si prizadeva, da o tem
obvesti drugo institucijo in Komisijo, v 
doglednem času pred sprejetjem končne 
odločitve, pri čemer navede prenesena 
pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter 
morebitne razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu se konča prenos 
pooblastil, navedenih v tej odločitvi. 
Veljati začne takoj ali na poznejši datum, 
naveden v tem sklepu. Sklep ne vpliva na 
veljavnost delegiranih aktov, ki so že v 
veljavi. Objavi se v Uradnem listu 
Evropske unije.“ 

Or. en

Predlog spremembe 369
Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 121 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Vstavi se naslednji člen 121c: 
„Člen 121c

Ugovori zoper delegirane akte
1. Evropski parlament ali Svet lahko 
ugovarja zoper delegirani akt v dveh 
mesecih od dne uradnega obvestila. Na 
pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta 
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je mogoče obdobje podaljšati za dva 
meseca. 
2. Če zoper delegirani akt ne ugovarja ne 
Evropski parlament ne Svet, se delegirani 
akt objavi v Uradnem listu Evropske unije 
in začne veljati z dnem, ki je v njem 
določen.
3. Če Evropski parlament ali Svet 
nasprotuje sprejetemu delegiranega akta, 
ta ne začne veljati. Institucija, ki 
nasprotuje, navede razloge za 
nasprotovanje delegiranemu aktu.“

Or. en

Predlog spremembe 370
Paolo Bartolozzi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta direktiva ne spremeni pravice držav 
članic, da omejijo ali prepovedo prodajo 
zdravil na recept prek spleta.

Or. it

Obrazložitev

Zaenkrat večina držav članic omejuje prodajo zdravil prek spleta. Te omejitve med drugim 
prispevajo k zmanjšanju količine ponarejenih zdravil, ki so javnosti na voljo. Omejitve bi 
morale ostati v veljavi v korist javnega zdravja in v skladu z načelom subsidiarnosti.
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Predlog spremembe 371
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Najpozneje dve leti po začetku veljave 
te direktive se začnejo uporabljati zaščitni 
elementi spletnega lekarništva, vključeni v 
to zakonodajo. Komisija ravno tako 
predloži Evropskemu parlamentu in Svetu 
ocenjevalno poročilo o izvajanju zaščitnih 
elementov, ter vsakih zaščitnih elementih, 
povezanih s spletnimi lekarnami, iz člena 
54(o) Direktive 2001/83/ES in njihovega 
prispevka k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi. Poročilo mora vsebovati oceno 
zaščitnih elementov za druge kategorije 
zdravil in spletnih lekarn, vključno za 
zdravila, ki se ne izdajajo na recept, kot je 
določeno v Naslovu VI Direktive
2001/83/ES. Komisija po potrebi predstavi 
predlog Evropskemu parlamentu in Svetu 
v letu dni od izdaje tega poročila. 

Or. en

Obrazložitev

Spletne lekarne so pomemben vidik trgovanja s ponarejenimi zdravili, zato je treba vsak 
zaščitni element, ki je zaradi zakonodaje uporabljen na teh spletnih straneh, po dveh letih 
preveriti. Nekatera zdravila brez recepta se lahko ponaredijo, zato mora biti njihova ocena 
vključena v to poročilo, Komisija pa mora upoštevati možnost, da jih na podlagi ocene 
tveganja vključi v področje uporabe.
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Predlog spremembe 372
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Najkasneje tri leta od dneva 
uveljavitve te direktive Komisija predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
ocenjevalno poročilo o uporabi zaščitnih 
elementov iz člena 54(o) Direktive 
2001/83/ES in o njihovem domnevnem 
prispevku k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi v Uniji. Poročilo vsebuje zlasti 
oceno o tem, ali je priporočljivo razširiti 
zaščitne elemente na druge kategorije 
zdravil, tudi zdravila, ki se ne izdajajo na 
recept, kot določa naslov VI Direktive 
2001/83/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Vsa zdravila so posebni izdelki, ki lahko izredno škodujejo bolnikovemu zdravju, če so 
ponarejena.

Predlog spremembe 373
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nobena določba te direktive ne vpliva 
na pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovedo prodajo zdravil na recept prek 
spleta.

Or. en
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Obrazložitev

V veliki večini držav članic je prodaja zdravil na recept prek spleta zaenkrat omejena. V
interesu javnega zdravja in v skladu z načelom subsidiarnosti je treba omogočiti te omejitve 
tudi v prihodnje.

Predlog spremembe 374
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. V skladu z načelom subsidiarnosti, 
opredeljenem v členu 5 Pogodbe o 
Evropski uniji, ta direktiva ne spreminja 
pravice držav članic, da omejijo prodajo 
zdravil na recept prek spleta. 

Or. it

Obrazložitev

Zaenkrat večina držav članic omejuje prodajo zdravil prek spleta. Te omejitve dokazano 
prispevajo k zmanjšanju priložnosti, da bi ponarejevalci dajali javnosti na voljo ponarejena 
zdravila. Te omejitve bi morale torej v korist javnega zdravja in v skladu z načelom 
subsidiarnosti ostati v veljavi, če se izkažejo za učinkovite pri preprečevanju ponarejanja 
zdravil. 


