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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o kterou se mění směrnice 
2001/83/ES, pokud jde o zabránění vstupu léčivých přípravků, které jsou padělané, 
pokud jde o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu, do legálního 
dodavatelského řetězce
(KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0668),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0513/2008),

– s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu 
základu,

– s ohledem na články 55 a 37 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru 
pro průmysl, výzkum a energetiku (A6-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. bere na vědomí, že znění některých ustanovení navrhované směrnice, která se týkají přijetí 
prováděcích opatřeních, bude muset být upraveno s ohledem na články 290 a 291 
Smlouvy o fungování Evropské unie,

4. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
články 95 a 152 této smlouvy,
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Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je vytvořit fungující vnitřní trh s léčivými přípravky a zároveň zajistit 
vysokou úroveň ochrany veřejného zdraví v EU.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ve Společenství byl zjištěn alarmující 
nárůst výskytu léčivých přípravků, které 
jsou padělané, pokud jde o identifikační 
údaje a údaje o jejich historii či původu. 
Tyto přípravky obvykle obsahují méně 
kvalitní či padělané složky nebo neobsahují 
žádné složky nebo obsahují složky 
ve špatném dávkování, včetně účinných 
složek, a představují tak významnou 
hrozbu pro veřejné zdraví.

(2) Ve Společenství byl zjištěn alarmující 
nárůst výskytu léčivých přípravků, které 
jsou padělané, pokud jde o identifikační 
údaje a údaje o jejich historii či původu. 
Tyto přípravky obvykle obsahují méně 
kvalitní či padělané složky nebo neobsahují 
žádné složky nebo obsahují složky 
ve špatném dávkování, včetně účinných 
složek, a představují tak významnou 
hrozbu pro veřejné zdraví a podlamují 
důvěru veřejnosti v léčivé přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Padělané léčivé přípravky mohou vážně podlomit důvěru lidí v léčivé přípravky. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Touto směrnicí nejsou dotčena 
ustanovení v oblasti práv duševního 
a průmyslového vlastnictví a jejím 
konkrétním cílem je bránit vstupu 
padělaných léčivých přípravků do 
legálního dodavatelského řetězce.

Or. en
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Odůvodnění

Tato směrnice by se měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví a neměla by řešit možné 
problémy spojené s právy duševního či průmyslového vlastnictví.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Návrh nové úmluvy Rady Evropy 
o padělání léčivých přípravků 
a obdobných trestných činech 
ohrožujících veřejné zdraví, jež by měla 
být připravena k podpisu v roce 2010, by 
měl být podpořen Komisí i členskými 
státy.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí mezinárodního právního nástroje v podobě úmluvy, jenž by zavedl nové předpisy, 
včetně nového přestupku spojeného s trestnou činností v oblasti farmaceutiky, konkrétní 
sankce za padělání a narušování kvality léčivých přípravků a pravidla upravující soudní 
pravomoci tak, aby mohly být zohledněny zájmy obětí trestných činů v oblasti farmaceutiky.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Podle odhadů je více než 50 % 
léčivých přípravků nakoupených 
prostřednictvím internetových stránek, 
které zatajují svoji fyzickou adresu, 
padělaných. Mělo by se tedy rozlišovat 
mezi legitimními lékárnami prodávajícími 
zboží na základě objednávky 
elektronickou poštou nebo přes internet 
a nelegálním dodavatelským řetězcem 
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operujícím prostřednictvím 
nekontrolovaného internetového prodeje. 
Členské státy by měly zajistit, aby na 
internetový prodej léčivých přípravků 
trvale dohlížely pověřené subjekty. 

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že některé členské státy uznávají internetový prodej jako legální 
dodavatelský řetězec, je třeba brát tento prodej v potaz. Podle odhadů mezinárodní pracovní 
skupiny pro boj proti padělání léčivých přípravků (IMPACT) Světové zdravotnické organizace 
je více než 50 % léčivých přípravků nakoupených prostřednictvím nelegálních internetových 
stránek, které zatajují svoji fyzickou adresu, padělaných. Tato skutečnost by tedy neměla 
zůstat bez povšimnutí a měla by být zahrnuta do této směrnice.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4d) Evropští občané by měli být 
seznámeni s nebezpečím, jaké pro jejich 
zdraví představuje zboží objednané 
prostřednictvím nekontrolovaných 
internetových stránek nebo nelegálního 
dodavatelského řetězce. Komise by měla 
spolu s členskými státy přijmout opatření 
na zvýšení povědomí veřejnosti o rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
přes internet. Veřejné informační 
kampaně by měly občany informovat 
o tom, zda je konkrétní internetová 
lékárna zaregistrována a zda podléhá 
dozoru orgánů veřejné moci.

Or. en

Odůvodnění

Zvyšování povědomí je zásadním prvkem v boji proti prodeji padělaných léčivých přípravků 
přes internet. Informační iniciativy mají zásadní význam, neboť uvědomělý a dobře 
informovaný spotřebitel je schopen se padělaným léčivým přípravkům vyhnout.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty 
v distribučním řetězci: mezi ně se 
nepočítají jen distributoři, kteří léčivé 
přípravky opatřují, drží, skladují 
a dodávají, ale i osoby, které jsou zapojeny 
do transakcí, aniž by s přípravky skutečně 
nakládaly. Měla by se na ně vztahovat 
přiměřená pravidla, aby bylo všemi 
praktickými prostředky vyloučeno, že by 
léčivé přípravky, které jsou padělané, 
pokud jde o identifikační údaje a údaje o 
jejich historii či původu, mohly vstoupit do 
legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství.

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty 
v distribučním řetězci: mezi ně se 
nepočítají jen distributoři a dopravci, kteří 
léčivé přípravky opatřují, drží, skladují 
a dodávají, ale i osoby, které jsou zapojeny 
do transakcí, aniž by s přípravky skutečně 
nakládaly, jako jsou obchodníci či 
zprostředkovatelé. Měla by se na ně 
vztahovat přiměřená pravidla, aby bylo 
všemi praktickými prostředky vyloučeno, 
že by léčivé přípravky, které jsou padělané, 
pokud jde o identifikační údaje a údaje 
o jejich historii či původu, mohly vstoupit 
do legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Dopravci jsou důležitou součástí distribučního řetězce. Komise se snaží klást větší důraz na 
činnosti, jako je obchodování a zprostředkovatelská činnost, neboť se na ně zatím nevztahuje 
odpovědnost a ručení, a tudíž představují skutečnou slabinu. Je tedy důležité výslovně 
zahrnout jak obchodníky, tak zprostředkovatele.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika 
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
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s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika. To 
zahrnuje riziko padělání vzhledem k jejich 
ceně a dřívějším případům výskytu padělků 
ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.

s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny povinné 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
na předpis by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika 
a pomocné látky.

To zahrnuje riziko padělání vzhledem 
k jejich ceně a dřívějším případům výskytu 
padělků ve Společenství a mimo něj, a také 
důsledky padělků pro veřejné zdraví 
vzhledem ke zvláštním vlastnostem 
dotčených přípravků nebo k závažnosti 
onemocnění, která mají být léčena.
Nejpozději do pěti let ode dne vstupu této 
směrnice v platnost by měla Komise 
předložit Evropskému parlamentu a Radě 
hodnotící zprávu o uplatňování 
bezpečnostních prvků uvedených 
v písm. o) článku 54 směrnice 2001/83/ES 
a o 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, 
včetně těch, jež nepodléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis, jak vymezuje 
hlava VI směrnice 2001/83/ES.

Or. en

Odůvodnění

Po pěti letech by měly být posouzeny důsledky plánovaných bezpečnostních prvků. To by mělo 
umožnit posoudit jejich přínos pro snížení počtu padělaných léčivých přípravků v legálním 
dodavatelském řetězci. Toto posouzení by mělo zahrnovat možnost rozšířit působnost 
harmonizovaných bezpečnostních prvků v rámci EU na léčivé přípravky, jež nepodléhají 
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omezení výdeje na lékařský předpis. V současné době je rozumné a přiměřené omezit 
působnost bezpečnostních prvků na léčivé přípravky na lékařský předpis. Je třeba vyhnout se 
zbytečné regulační zátěži a ušetřit náklady evropských občanů.  

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Bezpečnostní prvky budou rozděleny 
do skupin, které zohlední zvláštnosti 
určitých přípravků nebo kategorií 
přípravků. Budou považovány za 
rovnocenné, jakmile umožní stejnou 
úroveň účinnosti, pokud jde o identifikaci, 
ověření autenticity, zpětné vysledování 
a zamezení manipulacím, jakož i stejnou 
úroveň technické obtížnosti vytvoření 
padělku. V případě, že je určitý 
bezpečnostní prvek zrušen, nahrazen nebo 
překryt, měl by být tento bod uplatněn 
rovněž na tento nový bezpečnostní prvek.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se uplatnit přístup založený na posouzení rizika, je třeba zařadit bezpečnostní prvky do 
kategorií podle rizika padělání různých typů léčivých přípravků. To umožňuje tento 
pozměňovací návrh na základě přístupu, jenž je neutrální z hlediska technologií. Má-li se 
navíc zajistit, aby původní i nové bezpečnostní prvky používané subjekty zajišťujícími 
přebalování zboží byly skutečně rovnocenné, musí tato směrnice zavést kategorie 
rovnocenných prvků rozlišené podle specifických kritérií.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
účinné, mělo by být držiteli povolení 

(8) Jakýkoli subjekt v dodavatelském 
řetězci, který provádí balení léčivých 
přípravků, nebo provádí změny označení 
či balení, musí být držitelem povolení 
výroby. Aby byly bezpečnostní prvky 
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výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

účinné, mělo by být držiteli povolení 
výroby povoleno odstraňování, provádění 
výměny nebo překrývání těchto prvků 
pouze za přísných podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty zajišťující přebalování zboží by měly podléhat stejným normám chování jako 
původní výrobce a měly by zajistit stejnou úroveň integrity produktu. Měly by zajistit, aby po 
jejich zásahu nevstoupil žádný padělaný léčivý přípravek do dodavatelského řetězce. 
Vzhledem k povaze své činnosti mají subjekty zajišťující přebalování zboží zásadní 
odpovědnost vůči pacientům a pracovníkům ve zdravotnictví, avšak také vůči původnímu 
výrobci a držiteli rozhodnutí o registraci, s jehož produktem nakládají.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 
zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla
pro výrobu účinných složek léčivých 
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 
dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství.

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků nebo pomocných látek by se 
měla řídit pravidly správné výrobní praxe 
bez ohledu na to, zda byly tyto složky nebo 
pomocné látky vyrobeny ve Společenství, 
nebo dovezeny. Pokud jde o jejich výrobu 
ve třetích zemích, mělo by být zaručeno, že 
pravidla pro výrobu účinných složek 
léčivých přípravků nebo pomocných látek 
určených na vývoz do Společenství, včetně 
inspekce a vymáhání dodržování těchto 
pravidel, zajišťují rovnocennou úroveň 
ochrany veřejného zdraví jako právní 
předpisy Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Padělané pomocné látky rovněž představují závažné zdravotní riziko a měly by být zahrnuty 
do působnosti této směrnice. Mohou být příčinou vážných epizod (v roce 1995 bylo na Haiti 
hlášeno 89 mrtvých a v roce 1996 nejméně 59 dětí; v roce 1998 zemřelo v Indii 30 dětí).
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Účinné složky léčivých přípravků 
vyráběných v podnicích se sídlem ve 
třetích zemích by měly být předmětem 
nejen rutinních inspekcí nebo inspekcí 
prováděných z důvodu nedodržení 
předpisů, ale také inspekcí a šetření 
zaměřených na posouzení rizika 
a zajištění správných informací.

Or. en

Odůvodnění

Rutinní inspekce obvykle odhalí pouze malé množství padělaných léčivých přípravků, zatímco 
inspekce zaměřené na posouzení rizik a cílené inspekce jsou mnohem účinnější.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Členské státy by měly ukládat 
účinné sankce za činy související 
s paděláním léčivých přípravků. Tyto 
sankce by měly být přinejmenším 
rovnocenné sankcím, které jsou obvykle 
uplatňovány při nelegální činnosti 
související s narkotiky. Komise může 
vydat obecné pokyny pro takový účinný 
režim trestních sankcí. Do směrnice 
2001/83/ES by měla být zahrnuta zvláštní 
ustanovení ohledně vymáhání nových 
požadavků týkajících se bezpečnostních 
prvků.

Or. en
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Odůvodnění

Vymáhání má v této oblasti zásadní význam. Sankce budou užitečným odrazujícím 
prostředkem. Aby byl tento režim úspěšný, bylo by vhodné zavést rovnocenný režim sankcí ve 
všech státech EU, a zajistit tak, aby se pachatelé trestných činů nesoustředili do členského 
státu, jehož režim sankcí je méně přísný. Rozšíření působnosti trestních sankcí tak, aby 
zahrnovaly činy spojené s paděláním léčivých přípravků, a upřesnění ustanovení týkající se 
vymáhání požadavků na nové bezpečnostní prvky by poskytlo pacientům účinnější ochranu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) Padělání léčivých přípravků je 
celosvětovým problémem a vyžaduje 
účinnou a posílenou mezinárodní 
koordinaci a spolupráci s cílem zajistit, 
aby byly strategie zaměřené proti padělání 
účinnější.

Or. en

Odůvodnění

Posílení mezinárodní spolupráce mezi vládními subjekty, jako je zdravotnictví, policie, celní 
úřady, místní správní jednotky a soudnictví, má zásadní význam pro potlačení padělání 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jelikož cíle zajistit fungování 
vnitřního trhu s léčivými přípravky 
a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany 
veřejného zdraví proti léčivým přípravkům, 
které jsou nelegální vzhledem
ke zfalšovaným identifikačním údajům a 
údajům o jejich historii či původu, nelze 
uspokojivě dosáhnout opatřeními 
členských států, neboť ty nemohou 
jednotlivě přijímat harmonizovaná opatření 
platná pro celé Společenství, a může ho být 

(18) Jelikož cíle zajistit fungování 
vnitřního trhu s léčivými přípravky 
a zároveň zajistit vysokou úroveň ochrany 
veřejného zdraví proti léčivým přípravkům, 
které jsou nelegální vzhledem 
ke zfalšovaným identifikačním údajům a 
údajům o jejich historii či původu, nelze 
uspokojivě dosáhnout opatřeními 
členských států, neboť ty nemohou 
jednotlivě přijímat harmonizovaná opatření 
platná pro celé Společenství, a může ho být 
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lépe dosaženo opatřením na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článku 5 Smlouvy. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

lépe dosaženo opatřením na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článku 5 Smlouvy. Platná 
bezpečnostní opatření členských států, 
která jsou přísnější, mohou být 
ponechána v platnosti.  V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být ponechána možnost zachovat přísnější předpisy.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 2 vkládá nový
bod 2a, který zní:
2a) Padělaným léčivým přípravkem: 
Jakýkoli léčivý přípravek s nesprávným 
znázorněním:
a) svých identifikačních údajů, včetně 
obalu a označení, názvu, složení ve 
smyslu veškerých látek a síly; a/nebo 
b) svého původu, včetně výrobce, země 
výroby, země původu, držitele povolení 
k uvádění přípravku na trh; a/nebo
c) své historie, včetně záznamů 
a dokumentů vztahujících se 
k distribučním kanálům.
Tato definice se nevztahuje na přestupky 
právních předpisů v oblasti práv 
duševního či průmyslového vlastnictví.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba přijmout definici padělaných léčivých přípravků, neboť v současné době není zcela 
jasné, co se jimi rozumí. Tato směrnice by se měla zaměřit na důsledky pro veřejné zdraví 
a neměla by řešit možné problémy spojené s právy duševního či průmyslového vlastnictví.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) V článku 1 se za bod 2a vkládá nový 
bod 2b, který zní:
2b) Účinnou složkou léčivých přípravků: 
Jakákoli látka nebo směs látek, jež mají 
být použity pro výrobu léčivého přípravku 
a které se po použití ve výrobě stanou 
aktivní složkou tohoto přípravku. Účelem 
těchto látek je poskytnout farmakologický 
účinek či jiný přímý účinek při diagnóze, 
léčebné kúře, zmírňování symptomů, 
léčbě nebo předcházení onemocnění nebo 
ovlivnit strukturu a funkci těla.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přijmout definici účinných složek léčivých přípravků. Tato definice je v souladu 
s pokyny pro správnou výrobní praxi.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) V článku 1 se za bod 3 vkládá nový 
bod 3a, který zní:
3a) Pomocnou látkou: 
Látka nebo sloučenina jiná než účinná 
složka léčivého přípravku a obal, jež je 
zamýšlena nebo určena k použití pro 
výrobu léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přijmout definici pomocných látek. Pomocná látka je zásadní součástí konečného 
léčivého přípravku, jenž je vstřebán tělem, a v případě, že je padělaný, proto představuje 
nebezpečí pro veřejné zdraví. 

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„17a. Obchodem s léčivými přípravky: „17a. Obchodem:
Veškeré činnosti, které zahrnují jednání o 
prodeji nebo nákupu léčivých přípravků 
nezávisle jménem jiné osoby, nebo 
účtování či zprostředkování léčivých 
přípravků, kromě výdeje léčivých 
přípravků veřejnosti, a nespadající do 
definice distribuce.

Veškeré činnosti, které zahrnují jednání 
o prodeji nebo nákupu léčivých přípravků, 
účinných složek léčivých přípravků či 
pomocných látek nezávisle jménem jiné
osoby, nebo účtování léčivých přípravků,
účinných složek léčivých přípravků či 
pomocných látek, kromě jejich výdeje 
veřejnosti, a nespadající do definice 
distribuce.

Or. en

Odůvodnění

Obchod se netýká pouze léčivých přípravků, ale také jejich účinných složek a pomocných 
látek. Je proto důležité je ve znění výslovně uvést.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:
17b. Zprostředkováním:
Veškeré činnosti spojené s prodejem nebo 
nákupem léčivých přípravků, účinných 
složek léčivých přípravků či pomocných 
látek, kromě maloobchodní a 
velkoobchodní distribuce vymezené v bodě 
17 tohoto článku, které nezahrnují fyzické 
zacházení a jež jsou vykonávány nezávisle 
jménem jiné fyzické nebo právnické 
osoby.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba rozlišovat mezi obchodováním a účtováním.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Bez ohledu na odstavec 1 a čl. 3 bod 4 
se hlava IV této směrnice vztahuje na 
léčivé přípravky určené pouze pro vývoz 
a na meziprodukty a účinné látky použité 
jako výchozí suroviny.

3) Bez ohledu na odstavec 1 a čl. 3 bod 4 
se hlava IV této směrnice vztahuje na 
léčivé přípravky určené pouze pro vývoz 
a na meziprodukty a účinné látky použité 
jako výchozí suroviny a pomocné látky.
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Or. en

Odůvodnění

Padělané pomocné látky mohou rovněž představovat závažné zdravotní riziko a měly by být 
zahrnuty do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f – podbod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 
příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek dodržuje 
správnou výrobní praxi.“;

f) dodržovat zásady a pokyny pro správnou 
výrobní praxi pro léčivé přípravky 
a používat jako výchozí suroviny jen 
účinné látky, které byly vyrobeny 
a distribuovány v souladu s podrobnými 
pokyny pro správnou výrobní a distribuční 
praxi pro výchozí suroviny. Za tímto 
účelem držitel povolení výroby – sám nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověří, zda výrobce 
účinných látek dodržuje správnou výrobní 
praxi. Pomocné látky podléhají stejným 
podmínkám pro správnou výrobní 
a distribuční praxi.

Or. en

Odůvodnění

Pomocné látky lze také padělat, a mohou tedy rovněž ohrozit veřejné zdraví. Měly by tedy 
podléhat stejným podmínkám jako účinné složky léčivých přípravků.  

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Article 1 - point 3 - point b a (new)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Doplňuje se nový bod ga), který zní:
ga) ověřit autenticitu a kvalitu účinných 
složek léčivých přípravků a pomocných 
látek. 

Or. en

Odůvodnění

Pomocné látky lze také padělat, a mohou tedy rovněž ohrozit veřejné zdraví. Měla by se tudíž 
ověřovat jejich kvalita a autenticita.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46b – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud byly vyrobeny v souladu se
standardy správné výrobní praxe, které 
jsou přinejmenším rovnocenné standardům 
stanoveným Společenstvím a

a) pokud byly vyrobeny v závodech, které 
splňují standardy správné výrobní praxe 
EU nebo standardy správné výrobní 
praxe, které jsou přinejmenším rovnocenné 
standardům stanoveným Společenstvím. 
Dodržování správné výrobní praxe by 
mělo být ověřováno inspekcemi; a

Or. en

Odůvodnění

Každý závod ve třetí zemi, který vyrábí účinné látky léčivých přípravků určené pro evropské 
léčivé přípravky by měl podléhat inspekcím.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46b –bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud je k nim připojeno písemné b) pokud je k nim připojeno písemné 
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potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá kontrole a opatřením 
pro vymáhání předpisů, která zajišťují, že 
tuto správnou výrobní praxi nelze 
obcházet.

potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné pro 
závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, jsou přinejmenším rovnocenné 
normám stanoveným Společenstvím a že 
tento závod podléhá pravidelné kontrole 
a účinným opatřením pro vymáhání 
správné výrobní praxe, která zajišťují 
ochranu veřejného zdraví přinejmenším 
rovnocennou ochraně poskytované 
v rámci Společenství, a že v případě, že je 
zjištěn nesoulad, vývozní třetí země tuto 
skutečnost neprodleně oznámí 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana ve třetích zemích by měla být přinejmenším rovnocenná ochraně poskytované 
v rámci Společenství. V případě, že je zjištěn nesoulad, měla by vývozní třetí země okamžitě 
obeznámit Společenství.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Zásady správné výrobní praxe pro účinné 
látky použité jako výchozí suroviny podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.“ 

„Zásady správné výrobní a distribuční 
praxe pro účinné látky použité jako 
výchozí suroviny a pomocné látky podle 
čl. 46 písm. f) a článku 46b se přijmou ve 
formě podrobných pokynů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7 
Směrnice 2001/83/ES
Článek 52a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dovozci a výrobci účinných látek 
použitých jako výchozí suroviny, kteří jsou
usazeni ve Společenství, oznámí svou 
adresu příslušnému orgánu členského státu, 
ve kterém jsou usazeni.

Dovozci, výrobci a distributoři účinných 
látek použitých jako výchozí suroviny 
a pomocné látky, kteří jsou usazeni ve 
Společenství, oznámí svou adresu 
příslušnému orgánu členského státu, ve 
kterém jsou usazeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu hlavy 
VI. Pokud jde o generika, jež podléhají 
omezení výdeje na lékařský předpis podle 
hlavy VI, jsou bezpečnostní prvky 
povinné, pokud to Komise považuje za 
nezbytné na základě přístupu založeném 
na posouzení rizika v souladu s čl. 54a 
odst. 4.

Or. en
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Odůvodnění

Bezpečnostní prvky by měly být pro léčivé přípravky, jež jsou vydávány na lékařský předpis, 
povinné. Generika by měla spadat do této kategorie na základě posouzení rizika.

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zachovat co nejnižší dodatečné 
náklady.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba hormonizovat bezpečnostní prvky, a to na základě jasných kritérií. Měly by rovněž 
zajistit, aby pomocná látka nebyla padělaná. Dodatečné náklady by navíc měly být co 
nejnižší. 

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky jsou považovány za 
rovnocenné, jakmile umožní stejnou 
úroveň účinnosti, pokud jde o identifikaci, 
ověření autenticity, zpětné vysledování a 
zamezení manipulacím, jakož i stejnou 
úroveň technické obtížnosti vytvoření 
padělku.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty zajišťující přebalování zboží by měly podléhat stejným normám chování jako 
původní výrobce a měly by zajistit stejnou úroveň integrity produktu.
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Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) riziko pro veřejné zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana veřejného zdraví má zásadní význam.

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 

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

informace obchodní povahy.

Or. en

Odůvodnění

Účelem právních předpisů není ochrana práv průmyslového a obchodního vlastnictví, ale 
ochrana veřejného zdraví. Důvěrné informace obchodní povahy by však měly být chráněny.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V článku 80 se za písmeno c) vkládá 
písm. ca), které zní:
ca) musí ověřit, zda zakoupené léčivé 
přípravky nejsou padělané, a to ověřením 
bezpečnostních prvků na vnějším balení.

Or. en

Odůvodnění

Každý činitel v dodavatelském řetězci musí ověřit autenticitu léčivého přípravku, který drží; je 
to jediný způsob, jak předejít tomu, aby v průběhu dodavatelského postupu léčivých přípravků 
vstupovaly padělané léčivé přípravky do legálního dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 35

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

„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 nebo 
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přípravky alespoň tyto informace: zprostředkovaně zakoupenými či 
prodanými 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,

– číslo šarže,
– registrační číslo povolení k uvádění na 
trh;

Or. en

Odůvodnění

Zprostředkování by mělo být zahrnuto, neboť podléhá ještě menší regulaci a odpovědnosti než 
obchodování. Tato směrnice by měla vyplnit tuto mezeru tím, že zahrne zprostředkování, a tím 
zpřísní pravidla pro fungování legálního dodavatelského řetězce.

Pozměňovací návrh 36

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

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, u nichž zjistí nebo u kterých 
existuje podezření, že porušují čl. 6 odst. 1 
této směrnice;

– ustanovení čl. 6 odst. 1 této směrnice, Navíc v případě, kdy se taková porušení 
nebo podezření na porušení předpisů týkají 
padělaného léčivého přípravku, musí být 
informován jak držitel povolení výroby,
tak držitel rozhodnutí o registraci.

– 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 
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přípravek obdržen.
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.“;

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.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě distribuce do třetích zemí se 
nepoužije článek 76, čl. 80 písm. c) a i) 
ani články 81 a 82. Kromě toho se 
nepoužije čl. 80 písm. b), jestliže je 
přípravek získán přímo ze třetí země.

Členské státy přijmou veškerá vhodná 
opatření k zajištění toho, aby padělané 
léčivé přípravky nebyly distribuovány na 
jejich území nebo odtud vyváženy do 
třetích zemí. Touto směrnicí nejsou 
dotčena ustanovení Istanbulské úmluvy, 
pokud jde o dodávání léčivých přípravků 
do třetích zemí v případě mimořádné 
situace.  
K veškerým dodávkám léčivých přípravků 
osobám způsobilým nebo oprávněným 
vydávat léčivé přípravky veřejnosti ve 
třetích zemích uchovává oprávněný 
velkoobchodník záznamy buď ve formě 
nákupních/prodejních faktur, nebo na 
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počítači či v jakékoli jiné formě, jež 
poskytují o každé transakci s obdrženými 
nebo odeslanými léčivými přípravky 
alespoň tyto informace:
– datum,
– název léčivého přípravku,
– obdržené nebo odeslané množství,
– jméno a adresu dodavatele, případně 
příjemce.
Způsobilý velkoobchodník uchovává tyto 
záznamy k dispozici příslušným orgánům 
pro účely inspekce po dobu pěti let;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice by mělo být také snížení distribuce padělaných léčivých přípravků do třetích 
zemí. Uplatněním méně přísných předpisů na vývoz či přepravu do třetích zemí by utrpěla 
důvěryhodnost Společenství, pokud jde o jeho snahu posílit mezinárodní spolupráci v boji
proti padělaným léčivým přípravkům. Z tohoto důvodu nelze připustit výjimky. Ustanovení 
Istanbulské úmluvy by se nicméně měla vztahovat na léčivé přípravky dodávané do třetích 
zemí na humanitární účely ve formě pomoci při postižení přírodními pohromami nebo 
podobnými katastrofami.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 85b – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby obchodující s léčivými přípravky 
zajistí, aby byly léčivé přípravky, s nimiž 
obchodují, registrovány podle nařízení 
(ES) č. 726/2004 nebo příslušnými orgány 
členského státu v souladu s touto směrnicí. 
Kromě toho platí požadavky stanovené v 
čl. 80 písm. d) až h).

Osoby obchodující s léčivými přípravky 
nebo zprostředkovávající jejich nákup 
a prodej zajistí, aby byly léčivé přípravky, 
s nimiž obchodují nebo jejichž nákup 
a prodej zprostředkovávají, registrovány 
podle nařízení (ES) č. 726/2004 nebo 
příslušnými orgány členského státu 
v souladu s touto směrnicí. Kromě toho 
platí požadavky stanovené v čl. 80 písm. b)
až h).

Or. en
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Odůvodnění

Oznámení nejsou dostatečným nástrojem k zaručení toho, aby obchodníci a zprostředkovatelé 
dodržovali některé bezpečnostní normy. Navíc musí nést za svou činnost odpovědnost, a to 
i v případě padělání; existence takového povolení by umožnila tohoto cíle dosáhnout.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII a (nová) – Článek 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 Společenství, které 
se umístí na stránky internetových lékáren 
a které umožní veřejnosti určit, zda 
dotyčná stránka nabízející léčivé 
přípravky spadá pod registrovanou 
lékárnu. Logo obsahuje odkaz na 
centrální internetovou stránku na úrovni 
členského státu, kterou zřídí daný členský 
stát a která umožní uživateli ověřit 
autenticitu loga a poskytne informace 
o riziku spojeném s koupí léčivých 
přípravků přes internet. 
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 
2a.
2. Členské státy přijmou vhodná opatření, 
která zajistí, aby všechny internetové 
stránky registrovaných lékáren odkazující 
na lékárny ve své působnosti zobrazovaly 
logo Společenství uvedené v odstavci 1, 
a která zabrání internetovým stránkám 
neregistrovaných lékáren v použití loga 
a odkazu na centrální internetové stránky 
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uvedené v odstavci 1. 

Or. en

Odůvodnění

Prostřednictvím internetu pronikne do EU největší množství padělaných léčivých přípravků, 
a měl by proto být zahrnut do této směrnice.

Pozměňovací návrh 40

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 vhodná opatření na 
zvýšení povědomí veřejnosti o rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
přes internet, která mohou zahrnovat:
– varování umístěná v horní části 
internetových vyhledávacích stránek při 
vyhledávání léčivých přípravků na 
internetu;
– všeobecné informační kampaně za 
spolupráce se členskými státy;
– snadno přístupné seznamy 
registrovaných lékáren.
Tato opatření, jejichž účelem je změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice 
jejím doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 
2a.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích spojených s padělanými léčivými přípravky.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – odst. 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 na internetový 
prodej léčivých přípravků trvale dohlížely 
pověřené orgány, a v případě nesouladu 
s touto směrnicí učiní odpovídající právní 
kroky.  

Or. en

Odůvodnění

Je důležité odhalit nezákonné internetové lékárny, a rozbít tak zločinecké sítě padělající léčivé 
přípravky.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Článek 111 odst. 1 pododstavec 2 se 
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 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, 
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Komise nebo agentury.
Příslušný orgán též provádí neohlášené 
inspekce v prostorách výrobců účinných 
látek používaných jako výchozí suroviny 
a pomocných látek se sídlem ve třetích 
zemích. 

Or. en

Odůvodnění

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 
každého výrobce účinných látek léčivých přípravků, který má sídlo mimo Společenství, a tím 
účinně bojovat proti padělání těchto látek.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 116 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a) V článku 116 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:
Registrace se pozastaví, zruší, odejme 
nebo změní rovněž tehdy, jestliže údaje 
předložené se žádostí podle článku 8 
nebo článků 10, 10a, 10b, 10c a 11 jsou 
nesprávné nebo nebyly změněny v 
souladu s článkem 23 nebo pokud nebyly 
provedeny kontroly podle článku 112
nebo pokud inspekce provedené podle 
článku 111 prokázaly nedodržení správné 
výrobní nebo distribuční praxe.

Or. en

Odůvodnění

Cílem provádění inspekcí příslušným orgánem je napravit situaci, kdy něco neprobíhá tak, jak 
by mělo; je tedy relevantní výslovně uvést, že pokud inspekce odhalí nesoulad s předpisy, musí 
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držitel rozhodnutí o registraci nést odpovědnost do té doby, než bude situace napravena. 
V určitých případech to může znamenat i ztrátu povolení.

Pozměňovací návrh 44

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. 

Or. en

Odůvodnění

Vymáhání má v této oblasti zásadní význam. Sankce budou užitečným odrazujícím 
prostředkem. Aby byl tento režim úspěšný, bylo by vhodné zavést rovnocenný režim sankcí ve 
všech státech EU, a zajistit tak, aby se pachatelé trestných činů nesoustředili do členského 
státu, jehož režim sankcí je méně přísný.

Pozměňovací návrh 45

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

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 
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a přispět k posílení spolupráce v oblasti 
prevence a vymáhání. Komise, Evropská 
agentura pro léčivé přípravky a příslušné 
orgány v členských státech každoročně 
předkládají této síti zprávu o svých 
přijatých opatřeních. 

Or. en

Odůvodnění

Výměna informací a osvědčených postupů pomůže zlepšit mechanismus vymáhání a vytvořit 
přibližně jednotný režim sankcí v rámci EU.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy při uplatňování této směrnice 
přijmou nezbytná opatření, kterými zajistí 
spolupráci mezi příslušnými orgány pro 
léčivé přípravky a celními orgány. Členské 
státy rovněž zajistí, aby celní úředníci 
prošli náležitým odborným školením na 
rozpoznání padělaných léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Odborné školení celních úředníků je účinným nástrojem v boji proti padělání léčivých 
přípravků. Je proto důležité, aby byli celní zaměstnanci náležitě proškoleni.

Pozměňovací návrh 47

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

Článek 118ca
Komise spolu s členskými státy zavede 
opatření na provádění inspekcí 
tranzitních zón se zásobami léčivých 
přípravků, která ujedná na základě shody 
s příslušnými orgány třetích zemí.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být věnována zvláštní pozornost dohledu nad tranzitními zónami za spolupráce 
s příslušnými orgány dotčených třetích zemí.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118cb
Komise a členské státy úzce spolupracují 
s Radou Evropy v otázce přijetí evropské 
úmluvy o potlačování padělání léčivých 
přípravků a pašování jejich padělků, která 
zahrne jak občanskoprávní, tak 
trestněprávní aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Vyšlo najevo, že vedoucími padělateli léčivých přípravků se staly mezinárodní zločinecké sítě 
a nelze tento problém ovlivňující veřejné zdraví řešit pouze v rámci EU. Evropská unie 
a členské státy by tudíž měly podpořit podepsání a ratifikaci nové mezinárodní úmluvy Rady 
Evropy.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice – pozměňující akt
Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[vložit konkrétní datum: 18 měsíců po 
vyhlášení]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

1) Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[vložit konkrétní datum: 12 měsíců po 
vyhlášení]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od [vložit 
konkrétní datum: 18 měsíců po 
vyhlášení + jeden den].

Budou tyto předpisy používat od [vložit 
konkrétní datum: 12 měsíců po 
vyhlášení + jeden den].

Členské státy však budou používat: Členské státy však budou používat: 

a) od [vložit konkrétní datum: 24 měsíců 
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 46b odst. 2 písm. b) 
a čl. 46b odst. 3 směrnice 2001/83/ES ve 
znění této směrnice;

a) od [vložit konkrétní datum: 12 měsíců 
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 46b odst. 2 písm. b) 
a čl. 46b odst. 3 směrnice 2001/83/ES ve 
znění této směrnice;

b) od [vložit konkrétní datum: 48 měsíců 
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 1 odst. 6, 8 a 9.

b) od [vložit konkrétní datum: 24 měsíců 
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 1 odst. 6, 8 a 9.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí 
obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich 
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy.

2) Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

2) Členské státy sdělí Komisi znění 
hlavních ustanovení vnitrostátních 
právních předpisů, které přijmou v oblasti 
působnosti této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu ochrany veřejného zdraví a v zájmu pacientů, lékárníků a výrobců je důležité 
zachovat co nejkratší lhůty.
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Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do pěti let ode dne vstupu 
v platnost této směrnice Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu o uplatňování bezpečnostních 
prvků uvedených v písm. o) článku 54 
směrnice 2001/83/ES a o 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, včetně těch, 
jež podléhají omezení výdeje na lékařský 
předpis, jak vymezuje hlava VI směrnice 
2001/83/ES. V případě potřeby předloží 
Komise Evropskému parlamentu a Radě 
návrhy.

Or. en

Odůvodnění

Některé léčivé přípravky lze padělat snadněji. Komise proto musí při revizi této směrnice 
zvážit, zda tato léčiva zahrne do její působnosti v rámci přístupu založeném na posouzení 
rizika.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise týkající se předcházení vstupu padělaných léčivých přípravků do 
dodavatelského řetězce podtrhuje narůstající obava evropských občanů, zda jsou léčivé 
přípravky, které užívají, kvalitní a bezpečné. Zpravodajka tedy návrh Komise na boj proti 
padělaným léčivým přípravkům vítá jako nezbytný krok s cílem vyřešit narůstající problém 
ohrožující zdraví a lépe zajistit bezpečnost pacientů.

Problém
Hodnocení dopadu, které vypracovala Komise (SEK(2008)2674), uvádí mimo jiné tyto velmi 
znepokojující skutečnosti:

 prudké navýšení počtu zadržených padělaných léčivých přípravků celními úředníky 
(2,7 milionu léčivých přípravků na hraničních přechodech EU v roce 2006 
a 2,5 milionu v roce 2007, což je v porovnání s rokem 2005 o 384 % více)

 přechod z padělání léčivých přípravků vztahujících se k životnímu stylu na léčivé 
přípravky pro záchranu života, včetně léčiv určených k léčbě rakoviny a srdečních 
onemocnění, psychických poruch a infekcí. Léčba těmito padělanými přípravky může 
mít smrtelné následky. 

 sklon zaměřovat se na tradiční dodavatelské řetězce. Kromě internetu narůstá 
pronikání do legálního dodavatelského řetězce. Ze 13 členských států majících 
k dispozici údaje zaznamenalo sedm z nich případy padělaných léčivých přípravků 
v legálním dodavatelském řetězci. 

Je třeba zdůraznit, že podle skupiny odborníků WHO v řadě zemí v Africe, Asii a Latinské 
Americe existují oblasti, kde je možná více než 30 % léčivých přípravků na trhu padělaných. 
Politiky usilující o předcházení přítomnosti padělaných léčivých přípravků na evropském trhu 
by měly mít pozitivní vliv také na ostatní regiony ve světě, kde je tento problém ještě 
palčivější. 

Pacienti musí mít absolutní jistotu, že léčivé přípravky, které užívají, jsou skutečně ty, za 
které je považují. Užívání padělaných léčivých přípravků může vyústit v nezdařilou léčbu 
a ohrozit život. Vaše zpravodajka je tudíž přesvědčena, že ochrana veřejného zdraví před 
padělanými léčivými přípravky by měla zůstat hlavním záměrem směrnice. Tento hlavní 
záměr by neměl být rozptýlen jinými dodatečnými cíly.

Směrnice by se neměla zabývat právy duševního a průmyslového vlastnictví, jež jsou již 
zahrnuty do jiných specifických právních rámců.

Dvojí právní základ 
Vaše zpravodajka zvolila pro tuto směrnici dvojí právní základ. Padělání léčivých přípravků 
je trestný čin, jenž odepírá pacientům nezbytnou léčbu a škodí jejich zdraví a někdy může mít 
za následek i smrt. Prvořadým a nejdůležitějším cílem směrnice by proto měla být ochrana 
veřejného zdraví. To by se mělo projevit na právním základě směrnice. Je v souladu 
s návrhem úmluvy Rady Evropy, v jejímž středu zájmu stojí veřejné zdraví.

Definice a povinnosti
Má-li se lépe zabezpečit distribuční síť léčivých přípravků, je důležité jasně vymezit nejen 
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působnost, ale i rozličné činitele dodavatelského řetězce. Co je padělaný léčivý přípravek? 
Co je účinná složka nebo pomocná látka? Návrh Komise není v tomto směru dostatečně jasný. 
To samé platí v případě definic rozličných činitelů dodavatelského řetězce a ujasňování jejich 
úlohy a povinností. Je důležité rozlišit mezi těmito činiteli ty, kteří jsou již formálně 
uznanými a jejichž úloha je považována za právně odpovědnou, a ty, jež do této kategorie 
nespadají, ačkoli by měli v dodavatelském řetězci nést svůj díl odpovědnosti. Je proto třeba 
rozlišovat mezi obchodníky a zprostředkovateli a vyjasnit jejich úlohu a povinnosti. To stejné 
platí pro ostatní činitele, jako jsou dopravci nebo paralelní obchodníci. Směrnice by měla 
předejít zmatení a neměla by poskytnout žádnou možnost pro obcházení zákona. Měla by 
jasně určit, kteří činitelé a za jakých podmínek mohou v této oblasti působit. Díky jasnějším 
definicím bude provádění jednodušší.

Sankce
Padělání léčivých přípravků není pouhým přestupkem. Jedná se o organizovaný zločin, který 
ohrožuje lidské životy. Tresty za padělání by tuto skutečnost měly odrazit a měly by být 
rovnocenné sankcím, jež jsou obvykle uplatňovány při nelegální činnosti související 
s narkotiky. Je zásadní posílit v návrhu Komise náležitá ustanovení týkající se sankcí.

Bezpečnostní prvky
Členské státy rozlišují mezi léčivými přípravky, které podléhají a nepodléhají omezení výdeje 
na lékařský předpis, neboť ty, jež jsou vázány na lékařský předpis, představují pro pacienta 
vyšší riziko, pokud jsou padělány nebo nesprávně užity. Bezpečnostní prvky proto musí být 
pro léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis povinné. Je však třeba 
uznat, že léčivé přípravky budou padělány pouze tehdy, když pro to budou existovat 
ekonomické podněty. Vzhledem k tomu, že ceny za generika jsou nízké, je jejich padělání 
méně výnosné. Vaše zpravodajka se tedy domnívá, že technické parametry bezpečnostních 
prvků se nemusí vztahovat na některá generika nebo některé kategorie přípravků, ovšem 
pouze pokud k tomuto závěru dojde zpráva o posouzení rizika. Vaše zpravodajka dále 
navrhuje, aby do pěti let po vstupu v platnost této směrnice bylo provedeno posouzení, zda by 
měly být bezpečnostní prvky povinné rovněž pro léčivé přípravky, které jsou volně v prodeji.

Pomocné látky
Jakmile pacient užije léčivý přípravek, nevstřebá pouze jeho účinné složky, ale i pomocné 
látky. Následky užití padělaných pomocných látek byly dobře zaznamenány. Mezi případy 
takových vážných následků patří smrt 89 osob v roce 1995 a přinejmenším 59 dětí v roce
1996 na Haiti či 30 dětí v roce 1998 v Indii. Zpravodajka proto do návrhu zprávy zahrnula 
pomocné látky. Měla by se také ověřovat kvalita a autenticita padělaných léčivých přípravků. 

Internetový prodej
Návrh Komise neřeší internetový prodej, neboť jej považuje za součást nelegálního 
dodavatelského řetězce. Nebyla však vzata v potaz skutečnost, že v určitých členských státech 
byl internetový prodej legalizován. Je dobře známo, že internetový prodej představuje jeden 
z hlavních způsobů, jak padělané léčivé přípravky pronikají na evropský trh. Vaše 
zpravodajka se rozhodla zahrnout do návrhu zprávy ustanovení, která tento významný zdroj 
řeší. Hlavní prioritou je zvýšit povědomí veřejnosti o rizicích, jež přináší nákup léčivých 
přípravků přes internet. Měly by být zavedeny vzdělávací programy na zvýšení povědomí 
spotřebitele o existenci padělaných přípravků a o riziku spojeném s koupí léčiv od 
nezpůsobilých zdrojů. Druhou prioritou je zajistit, aby pacienti dokázali rozeznat, které 
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internetové stránky jsou v souladu s odpovídajícími předpisy. Směrnice, která má za cíl 
bojovat proti padělání léčivých přípravků, aniž by se věnovala otázce internetu, je pro 
veřejnost neobhajitelná. Opatření ohledně tohoto zdroje je jedním z hlavních témat návrhu 
zprávy. 

Informování a podávání zpráv
Vytvoření sítě mezi Komisí, Evropskou agenturou pro léčivé přípravky a příslušnými orgány 
ve členských státech by umožnilo získat větší množství údajů a lépe problému porozumět 
a řešit jej. Komise, Evropská agentura pro léčivé přípravky a příslušné orgány v členských 
státech každoročně předkládají této síti zprávu o svých přijatých opatřeních.

Mezinárodní spolupráce
Je třeba zavést spolupráci mezi různými národními a mezinárodními subjekty, které se 
zabývají bojem proti padělání léčivých přípravků. Je důležité zlepšit mezinárodní spolupráci 
a zavést vhodné multilaterální nástroje, jež umožní dovozním zemím zahájit vyšetřování 
a určit skutečný zdroj uvádějící padělané léčivé přípravky na jejich trhy.

Dovozní kontroly
Tato směrnice se zaměřuje na důslednost kontroly dovozu léčivých přípravků, neboť 
prostřednictvím dovozu proniká na evropský trh nejvíce padělaných léčivých přípravků. Vaše 
zpravodajka se tedy domnívá, že je zásadní vytvořit systém inspekcí založený především na 
správné výrobní praxi, kterou již definovaly mezinárodní dohody. Stávající mezinárodní 
spolupráce a zkušenosti v jednotlivých členských státech jsou klíčovými prvky pro posílení 
účinného systému odhalování padělků.

Vývoz
Návrh Komise se nevěnuje kontrole padělaných léčivých přípravků a jejich distribuci do 
třetích zemí. Je obtížné vysvětlit, proč existují přísná ustanovení, pokud jde o léčivé přípravky 
vstupující na evropský trh s cílem nalézt odpovědné osoby v případě jejich padělků, ovšem 
žádná ustanovení pro léčivé přípravky, jež jsou vyváženy do třetích zemí v Africe, jižní 
Americe nebo Asii. Tato skutečnost výrazně omezuje možnost Evropy trvat na posílení 
mezinárodní spolupráce. Výroba léčivých přípravků v EU a jejich distribuce do třetích zemí 
musí splňovat stejná kritéria, která platí pro dovoz. To by zvýšilo náš přínos v boji proti 
trestné činnosti padělání léčivých přípravků v řadě třetích zemích, v nichž je tento problém 
podle odhadů WHO velmi vážný.

Závěrečné poznámky
V této směrnici se setkávají často protichůdné zájmy. Pro některé strany bude toto řešení 
znamenat snížení počtu zprostředkovatelů, jiné strany dají přednost zachování stávajících 
postupů, aniž by se podílely na společných povinnostech či nákladech. Některé strany 
zastávají zásadu, že by se tato směrnice měla zaměřit na rizika plynoucí z produktů, jiné se 
staví za rizika dodavatelského řetězce. Vaše zpravodajka je pevně přesvědčena, že by tato 
směrnice měla různé zájmy vzít v potaz, ale její prioritou by měl být společný zájem –
bezpečnost pacienta. Toto je hlavní zásada pozměňovacích návrhů návrhu zprávy. 


