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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Direktive 2001/83/ES glede preprečevanja vstopa zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir, v zakonito dobavno verigo
(KOM(2008)0668 – C7-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0668),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6–0513/2008),

– ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

– ob upoštevanju členov 55 in 37 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A6-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. ugotavlja, da bo treba besedilo nekaterih določb predlagane direktive o sprejetju 
izvedbenih ukrepov prilagoditi členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Amendment 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95 
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti členov 95 in 
152 Pogodbe,

Or. en
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Obrazložitev

Cilj direktive je vzpostaviti delovanje notranjega trga za zdravila, ob zagotavljanju visoke 
ravni varovanja javnega zdravja v Evropski uniji.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) V Skupnosti se je zaskrbljujoče 
povečalo število odkritih zdravil, ki so 
ponarejena, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir. Ta zdravila ponavadi 
vsebujejo sestavine slabše kakovosti ali 
ponarejene sestavine, ne vsebujejo sestavin 
ali pa vsebujejo napačne odmerke sestavin, 
vključno z zdravilnimi učinkovinami, 
zaradi česar zelo ogrožajo javno zdravje.

(2) V Skupnosti se je zaskrbljujoče 
povečalo število odkritih zdravil, ki so 
ponarejena, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir. Ta zdravila ponavadi 
vsebujejo sestavine slabše kakovosti ali 
ponarejene sestavine, ne vsebujejo sestavin 
ali pa vsebujejo napačne odmerke sestavin, 
vključno z zdravilnimi učinkovinami, 
zaradi česar zelo ogrožajo javno zdravje in 
spodkopavajo zaupanje javnosti v 
zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Ponarejena zdravila lahko resno ogrožajo zaupanje ljudi v medicinske izdelke. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ta direktiva ne posega v določbe o 
pravicah intelektualne in industrijske 
lastnine, njen izrecni cilj pa je 
preprečevati vstop ponarejenih zdravil v 
zakonito dobavno verigo.

Or. en

Obrazložitev
Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na možne težave, 
povezane s pravicami intelektualne lastnine ali patentnimi pravicami.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija in države članice morajo 
podpreti novi osnutek konvencije Sveta 
Evrope o ponarejanju zdravil in podobnih 
kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno 
zdravje, ki bo predvidoma na voljo v 
podpisv v letu 2010.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je mednarodni pravni instrument v obliki konvencije, ki bo uvedel novo zakonodajo, 
vključno z novim prekrškom farmacevtskega kaznivega dejanja, vzpostavil posebne kazni za 
ponarejanje zdravil in zmanjševanje njihove kakovosti, ter določil pravil, ki bodo urejala 
pristojnosti z omogočanjem upoštevanja interesov žrtev farmacevtskih kaznivih dejanj.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocenjuje se, da so zdravila, kupljena prek 
interneta na spletnih straneh, ki ne 
razkrijejo svojega dejanskega fizičnega 
naslova, ponarejena v več kot polovici 
primerov.  Zato je treba razlikovati med 
zakonitimi lekarnami, ki prodajajo po 
pošti ali na internetu, in nezakonito 
dobavno verigo preko nenadzorovanih 
nakupov na internetu. Države članice 
morajo zagotoviti, da pristojni organi 
stalno nadzorujejo spletne strani za 
prodajo zdravil. 

Or. en
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Obrazložitev

Ker je v nekaterih državah članicah prodaja preko interneta del zakonite dobavne verige, jo 
je treba upoštevati. Mednarodna skupina za boj proti ponarejanju zdravil pri Svetovni 
zdravstveni organizaciji ocenjuje, da so zdravila, kupljena na nezakonitih spletnih straneh, ki 
skrivajo svoj fizični naslov, ponarejena v več kot polovici primerov. Tega torej ne smemo 
prezreti in mora biti vključeno v direktivo.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Evropske državljane je treba 
seznaniti z nevarnostjo, ki jo za njihovo 
zdravje pomenijo izdelki, naročeni na 
nenadzorovanih spletnih straneh ali pri 
nezakonitih dobavnih verigah. Komisija 
mora skupaj z državami članicami sprejeti 
ukrepe za večjo osveščenost javnosti o 
tveganjih, povezanih z nakupom zdravil 
na internetu. Kampanje osveščanja 
javnosti morajo državljane seznaniti, ali 
so njihove spletne lekarne uradno 
registrirane in pod nadzorom javnih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Boljša osveščenosti je ključna prvina boja proti dobavi ponarejenih zdravil preko internetne 
prodaje. Pobude za zagotavljanje informacij so ključne, saj se osveščen in podučen potrošnik 
lahko izogne ponarejenim zdravilom.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
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Direktivi 2001/83/ES. Da se zagotovi 
zanesljivost v distribucijski verigi, morajo 
biti v farmacevtski zakonodaji obravnavani 
vsi udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji, ki nabavljajo, 
hranijo, skladiščijo in dobavljajo zdravila, 
ter osebe, ki so vpletene v posle, ne da bi 
bile v stiku z zdravili. Zanje morajo veljati 
sorazmerna pravila, da se z vsemi 
izvedljivimi sredstvi izključi možnost, da 
bi zdravila, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir 
odobrenega zdravila, vstopila v zakonito 
dobavno verigo v Skupnosti.

Direktivi 2001/83/ES. Da se zagotovi 
zanesljivost v distribucijski verigi, morajo 
biti v farmacevtski zakonodaji obravnavani 
vsi udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji in prevozniki, ki 
nabavljajo, hranijo, skladiščijo in 
dobavljajo zdravila, ter osebe, ki so 
vpletene v posle, ne da bi bile v stiku z 
zdravili, na primer trgovci in posredniki. 
Zanje morajo veljati sorazmerna pravila, da 
se z vsemi izvedljivimi sredstvi izključi 
možnost, da bi zdravila, ki so ponarejena, 
kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino 
ali vir odobrenega zdravila, vstopila v 
zakonito dobavno verigo v Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Prevozniki so pomemben del distribucijske verige.  Komisija namerava nameniti več 
poudarka dejavnostim, kot so trgovanje in posredovanje, ki so resnična šibka točka, saj zanje 
sledljivost in odgovornost še vedno ne veljata. Zato je pomembno, da so trgovci in posredniki 
izrecno vključeni.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila. To 
vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 

Zaradi upoštevanja novih profilov tveganj 
in hkratnega zagotavljanja delovanja 
notranjega trga za zdravila je treba na ravni 
Skupnosti opredeliti obvezne zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
zdravil, kot so generična zdravila in 
pomožne snovi.
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resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

To vključuje tveganje ponaredkov glede na 
njihovo ceno in razširjenost v preteklosti v 
Skupnosti in tujini ter posledice 
ponaredkov za javno zdravje glede na 
posebne značilnosti zadevnih zdravil ali 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.
Najkasneje pet let od dneva uveljavitve te 
direktive mora Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložiti poročilo o 
oceni učinka izvajanja zaščitnih 
elementov iz točke (o) člena 54 Direktive 
2001/83/ES in njihovega prispevka k 
zmanjšanju števila ponarejenih zdravil v 
zakoniti dobavni verigi v Evropi. Poročilo 
mora vključevati oceno zaščitnih 
elementov za druge kategorije zdravil, 
vključno za zdravila, ki se ne izdajajo na 
recept, kot to določa naslov VI Direktive 
2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Po petih letih je treba oceniti učinek predvidenih zaščitnih elementov.  To bo omogočilo 
oceno njihovega prispevka k zmanjšanju količine ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi.   Ocena mora vključevati tudi možnost razširitve zaščitnih elementov, usklajenih za 
celotno EU, na zdravila, ki se izdajajo brez recepta. V tem trenutku je smiselno in ustrezno 
omejiti uporabo zaščitnih elementov na zdravila na recept. Treba se je izogniti nepotrebnim 
regulativnim bremenom, da bi preprečili višje stroške za evropske državljane. 

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Zaščitni elementi bodo razdeljeni po 
skupinah, ki bodo odražale značilnosti 
določenih izdelkov ali kategorij izdelkov. 
Šteli bodo za enakovredne, bodo 
zagotavljali možnosti preverjanja 
istovetnosti, pristnosti, sledljivosti in 
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nespreminjanja, pa tudi ravni tehnične 
zahtevnosti za podvajanje. Ta točka se 
uporablja tudi za novi zaščitni element, 
kadar se z njim odstranja, nadomešča ali 
prekrije starega.

Or. en

Obrazložitev

Za vzpostavitev pristopa, ki bo temeljil na oceni tveganja, je treba zaščitne elemente 
kategorizirati glede na tveganje, povezano s ponarejanjem različnih vrst zdravil. Predlog 
spremembe zagotavlja, da bo to možno na tehnološko nepristranski podlagi. Poleg tega uvaja 
direktiva za zagotovitev, da bodo izvirni in novi zaščitni elementi, ki se uporabljajo pri 
prepakiranju res enakovredni, različne kategorije enakovrednih elementov v skladu s 
posebnimi merili.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila, mora biti imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo. Da bi bili 
zaščitni elementi učinkoviti, lahko imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji.

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
pakira zdravila ali spreminja oznake ali 
embalažo, mora biti imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo. Da bi bili zaščitni elementi 
učinkoviti, lahko imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo odstrani, nadomesti ali 
prekrije te elemente samo pod strogimi 
pogoji. 

Or. en

Obrazložitev

Standardi ravnanja za tiste, ki izdelke prepakirajo, morajo biti enaki kot za izvirnega 
proizvajalca in morajo zagotavljati enako raven neoporečnosti izdelka. Prav tako morajo 
zagotavljati, da zaradi njihove dejavnosti v dobavno verigo ne bo prišlo nobeno ponarejeno 
zdravilo. Zaradi narave njihove dejavnosti imajo tisti, ki prepakirajo, temeljno dolžnost do 
bolnikov in zdravstvenega osebja ter dolžnost skrbnosti do izvirnega proizvajalca in imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili, čigar zdravila so prepakirali.
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Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin ali pomožnih snovi mora biti 
skladna z dobro proizvodno prakso ne 
glede na to, ali se te učinkovine ali 
pomožne snovi proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi z njihovo proizvodnjo v 
tretjih državah je treba zagotoviti, da 
pravila za proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali pomožnih 
snovi, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ponarejene pomožne snovi tudi resno ogrožajo zdravje in jih je treba vključiti v doseg te 
direktive. Lahko povzročijo resne nezgode (na Haitiju je leta 1995 umrlo 89 ljudi, leta 1996 
pa vsaj 59 otrok; v Indiji pa je leta 1998 umrlo 30 otrok).

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Aktivne farmacevtske učinkovine, 
izdelane v obratih v tretjih državah, je 
treba rutinsko inšpekcijsko pregledovati 
in inšpekcijsko pregledati zaradi kršenja 
pravil, treba pa je pri njih tudi opravljati 
tudi analize tveganj in ciljno usmerjene 
inšpekcijske preglede na podlagi 
obveščevalnih podatkov ter preiskave.

Or. en
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Obrazložitev

Medtem ko je pri rutinskih inšpekcijskih pregledih odkrito le malo ponarejenih zdravil, so 
analiza tveganja in ciljno usmerjeni inšpekcijski pregledi veliko bolj učinkoviti.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice morajo uvesti 
učinkovite kazni za dejanja, povezana s 
ponarejanjem zdravil. Te kazni morajo 
biti vsaj enakovredne tistim, ki se 
ponavadi uporabljajo za nezakonita 
dejanja, povezana z narkotiki. Komisija 
lahko pripravi splošne smernice za tak 
učinkovit sistem kazenskih sankcij. V 
Direktivo 2001/83/ES je treba vključiti 
posebne določbe za izvrševanje zahtev 
glede novih zaščitnih elementov.

Or. en

Obrazložitev

Izvrševanje je ključnega pomena na tem področju. Kazni bodo učinkovito orodje 
preprečevanja. Za njihovo učinkovitost bi bilo dobro zagotoviti enakovreden kazenski sistem 
po vsej EU, ki bi storilcem kaznivih dejanj preprečeval, da bi izbrali drugo državo članico z 
manj strogim kazenskim sistemom. S širitvijo dosega kazenskih sankcij na dejanja, povezana s 
ponarejanjem zdravil in z določitvijo izvršbenih določb za zahteve za novi zaščitni element, bi 
bolnikom nudili učinkovitejšo zaščito.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15b) Ponarejanje zdravil je svetovni 
problem, ki zahteva učinkovito in 
okrepljeno mednarodno usklajevanje za 
zagotovitev večje učinkovitosti proti-
ponarejevalnih strategij.
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Or. en

Obrazložitev

Tesnejše mednarodno sodelovanje in sodelovanje med vladnimi organi, kot so enote za 
zdravstvo, policija, carina, lokala uprava in pravosodj,e so ključnega pomena za zmago nad 
ponarejanjem zdravil.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Glede na to, da cilja zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila ob 
zagotavljanju visoke ravni varovanja 
javnega zdravja pred zdravili, ki so 
nezakonita zaradi ponarejene istovetnosti, 
zgodovine ali vira, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, ker ne morejo 
sprejeti posamezno usklajenih ukrepov, ki 
se uporabljajo v Skupnosti, ter je ta cilj 
lažje doseči z ukrepanjem na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
potrebnega okvira za doseganje tega cilja.

(18) Glede na to, da cilja zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila ob 
zagotavljanju visoke ravni varovanja 
javnega zdravja pred zdravili, ki so 
nezakonita zaradi ponarejene istovetnosti, 
zgodovine ali vira, države članice ne 
morejo zadovoljivo doseči, ker ne morejo 
sprejeti posamezno usklajenih ukrepov, ki 
se uporabljajo v Skupnosti, ter je ta cilj 
lažje doseči z ukrepanjem na ravni 
Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe 
v skladu z načelom subsidiarnosti, 
določenim v členu 5 Pogodbe. Države 
članice lahko ohranijo strožje varnostne 
ukrepe, ki so že v uporabi. V skladu z 
načelom sorazmernosti, določenim v 
navedenem členu, ta direktiva ne presega 
potrebnega okvira za doseganje tega cilja.

Or. en

Obrazložitev

Države članice morajo imeti možnost ohranjanja strožje zakonodaje.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
(2a) Ponarejena zdravila: 
Vsako zdravilo, ki lažno predstavlja: 
a) svojo istovetnost, vključno z embalažo 
in oznako, ime, sestavo glede katere koli 
od svojih sestavin in jakosti; in/ali 
b) svoj izvor, vključno s proizvajalcem, 
državo proizvodnje, državo izvora, 
imetnika dovoljenja za promet z zdravili; 
in/ali
c) svojo zgodovino, vključno z zapisi in 
dokumentacijo o distribucijskih poteh.
Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah. 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev ponarejenih zdravil je potrebna zaradi trenutne zmede o tem, kaj to so. Direktiva 
bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na možne težave, povezane s 
pravicami intelektualne lastnine ali patentnimi pravicami. 

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se za točko 2a vstavi 
naslednja točka 2b:
(2b) Aktivne farmacevtske učinkovine: 
Vsaka snov ali mešanica snovi, 
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namenjena uporabi v proizvodnji zdravil, 
ki z uporabo v proizvodnji postane 
učinkovina tega zdravila. Take snovi so 
namenjene zagotavljanju farmakološke 
dejavnosti in drugih neposrednih učinkov 
pri diagnosticiranju, zdravljenju, lajšanju 
in preprečevanju bolezni ali za 
učinkovanje na sestavo in delovanje 
telesa.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev aktivnih farmacevtskih učinkovin. To je v skladu s smernicami za 
dobro proizvodno prakso.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 1 se za točko 3 vstavi 
naslednja točka 3a:
(3a) Pomožna snov: 
Snov ali spojina, ki ni aktivna 
farmacevtska učinkovina ali embalažni 
material in ki je namenjena uporabi v 
proizvodnji zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev pomožnih snovi. Pomožna snov je sestavni del končnega izdelka -
zdravila, ki ga telo absorbira, in torej ogroža javno zdravje, če je ponarejena. 
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Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„17a. „17a Trgovanje z zdravili: „17a. Trgovanje: 
Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil ali zaračunavanje ali 
posredovanje zdravil, razen izdajanja
zdravil javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

„Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji 
ali nakupu zdravil, aktivnih farmacevtskih 
učinkovin ali pomožnih snovi ali 
zaračunavanje zdravil, aktivnih 
farmacevtskih učinkovin ali pomožnih 
snovi, razen njihovega dobavljanja
javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Or. en

Obrazložitev

Trgovanje se ne nanaša samo na zdravila, temveč tudi na aktivne farmacevtske učinkovine in 
pomožne snovi; zato morajo biti v besedilu izrecno omenjena.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
„17b. Posredovanje:
Vse dejavnosti, povezane s prodajo ali 
nabavo zdravil, aktivnih farmacevtski 
učinkovin ali pomožnih snovi za dobavo 
na drobno ali distribucijo na debelo, kot 
to določa točka 17 tega člena, ki ne 
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vključujejo fizičnega ravnanja in 
predstavljajo neodvisno posredovanje v 
imenu druge pravne osebe ali 
posameznika. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je razlikovati med trgovanjem in posredovanjem.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

‘(3) Ne glede na odstavek 1 in člen 3(4) se 
naslov IV te direktive uporablja za 
zdravila, namenjena samo izvozu, in 
vmesne spojine ter zdravilne učinkovine, ki 
se uporabljajo kot vhodne snovi.“

„(3) Ne glede na odstavek 1 in člen 3(4) se 
naslov IV te direktive uporablja za 
zdravila, namenjena samo izvozu, in 
vmesne spojine ter zdravilne učinkovine, ki 
se uporabljajo kot vhodne snovi, in 
pomožne snovi .“

Or. en

Obrazložitev

Ponarejene pomožne snovi lahko resno ogrožajo zdravje in jih je treba vključiti v doseg te 
direktive.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (a)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 

„(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene in distribuirane v skladu s 
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proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni organ 
države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.“

podrobnimi smernicami o dobri proizvodni 
in distribucijski praksi za vhodne snovi. V 
ta namen imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo sam ali prek organa, ki ga za 
to pooblasti pristojni organ države članice, 
preveri skladnost proizvajalca zdravilnih 
učinkovin z dobro proizvodno prakso. Za 
pomožne snovi se uporabljajo isti pogoji 
dobre proizvodnje in distribucije.“

Or. en

Obrazložitev

Pomožne snovi so tudi lahko ponarejene in torej lahko ogrožajo javno zdravje. Zato morajo 
za njih veljati enaki pogoji kot za učinkovine.  

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka ba (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se naslednja točka (ga):
„(ga) za preverjanje pristnosti in
kakovosti učinkovin in pomožnih snovi.“ 

Or. en

Obrazložitev

Pomožne snovi so tudi lahko ponarejene in lahko ogrožajo javno zdravje. Njihovo kakovost in 
pristnost je torej treba preveriti.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) so proizvedene z uporabo standardov, 
ki so najmanj enakovredni standardom 

(a) so proizvedene v obratih, ki delajo v 
skladu z dobro proizvodno prakso 
Evropske unije ali standardi, ki so 
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dobre proizvodne prakse, predpisanim v 
Skupnosti;

najmanj enakovredni standardom dobre 
proizvodne prakse, predpisanim v 
Skupnosti. Skladnost z dobro proizvodno 
prakso se ugotavlja z inšpekcijskimi 
pregledi; ter

Or. en

Obrazložitev

Inšpekcijsko je treba pregledati vsak obrat v tretji državi, ki proizvaja aktivne farmacevtske 
učinkovine za evropska zdravila.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, ki
zagotavljata, da se ni mogoče izogniti tej 
dobri proizvodni praksi.

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata reden nadzor in 
učinkovito izvrševanje dobre proizvodne 
prakse, ki zagotavlja varovanje javnega 
zdravja na ravni, vsaj enakovredni tisti v 
Evropski uniji, in da v primeru ugotovitve 
kršitev tretja država izvoznica o tem 
nemudoma obvesti Skupnost.

Or. en

Obrazložitev

Zaščita v tretjih državah mora biti vsaj enakovredna tisti v Skupnosti. V primeru kršitev mora 
tretja država izvoznica nemudoma obvestiti Skupnost.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Načela dobre proizvodne prakse za 
zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, iz točke (f) člena 46 in 
člena 46b se sprejmejo kot podrobne 
smernice.“ 

„Načela dobre proizvodne in distribucijske
prakse za zdravilne učinkovine, ki se 
uporabljajo kot vhodne snovi, in pomožne 
snovi iz točke (f) člena 46 in člena 46b se 
sprejmejo kot podrobne smernice.“

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Proizvajalci in uvozniki zdravilnih 
učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne 
snovi, s sedežem v Skupnosti sporočijo 
svoj naslov pristojnemu organu države 
članice, v kateri imajo sedež.

Proizvajalci, uvozniki in distributerji 
zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo kot 
vhodne snovi, in pomožnih snovi s 
sedežem v Skupnosti sporočijo svoj naslov 
pristojnemu organu države članice, v kateri 
imajo sedež.

Or. en

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na recept, 
kot je opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov. Za generična 
zdravila, ki se izdajajo na recept, kot to 
določa naslov VI, so zaščitni elementi 
obvezni, če Komisija meni, da je to 
potrebno na podlagi ocene tveganja v 
skladu s členom 54a(4).“

Or. en

Obrazložitev

Zaščitni elementi za zdravila, ki se izdajajo na recept, bi morali biti obvezni. Generična 
zdravila je treba vključiti na podlagi ocene tveganja.

Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ohraniti dodatne stroške kar najnižje.

Or. en

Obrazložitev

Zaščitne elemente je treba uskladiti na podlagi jasnih meril.  Zagotavljati bi tudi morali, da 
pomožne snovi ne bodo ponarejene. Poleg tega je treba dodatne stroške ohraniti kar najnižje. 

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi se štejejo za 
enakovredne, kadar zagotavljajo enako 
raven učinkovitosti pri preverjanju 
istovetnosti, pristnosti, sledljivosti in 
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nespreminjanja, pa tudi enake ravni 
tehnične zahtevnosti za podvajanje 
izvirnega zaščitnega elementa.

Or. en

Obrazložitev

Za tiste, ki izdelke prepakirajo, morajo veljati enaki standardi ravnanja kot za izvirnega 
proizvajalca, morali pa bi tud zagotavljati enako raven neoporečnosti izdelka.

Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) tveganje za javno zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je javno zdravje.

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en
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Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij.

Or. en

Obrazložitev

Namen zakonodaje ni zaščititi pravice industrijske in poslovne lastnine, temveč varovati javno 
zdravje. Zaupne poslovne podatke je treba zaščiti.

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) V členu 80 se za točko (c) vstavi 
naslednja točka (ca):
(ca) s pregledom zaščitnih elementov na 
zunanji embalaži morajo preveriti, ali 
zdravila, ki so jih kupili, niso ponarejena;

Or. en

Obrazložitev

Vsak od akterjev v zakoniti dobavni verigi mora preveriti pristnost zdravil v svoji posesti; 
samo na ta način se lahko prepreči, da bi bila predaja zdravil vstopna točka za ponarejena 
zdravila v zakonito dobavno verigo. 
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Predlog spremembe 35

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 
se jih 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,

– številka serije,
– registrska števila dovoljenja za prodajo;

Or. en

Obrazložitev

Posredovanje je treba vključiti, ker je še manj pravno urejeno in pregledno kot trgovanje. Z 
njegovo vključitvijo bi direktiva odpravila trenutno praznino in izboljšala delovanje zakonite 
dobavne verige. 

Predlog spremembe 36

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

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 

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo in za katera 
ugotovijo, da kršijo, ali sumijo, da kršijo 
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kar koli od naslednjega: člen 6(1) te direktive;

člen 6(1) te direktive, Poleg tega se, kadar so te kršitve ali 
domnevne kršitve povezane s ponarejenim 
zdravilom, obvesti imetnike dovoljenj za 
proizvodnjo in promet.“

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.
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.“

Or. en

Obrazložitev

Direktiva se ukvarja s vprašanjem ponarejanja zdravil in njegovih zdravstvenih vidikov, ne pa 
ponarejanja z vidika pravic intelektualne lastnine.  Da se izognemo zmedi, je treba odstraniti 
vsakršno omembo blagovne znamke.

Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za promet na debelo v tretje države se ne 
uporabljajo člen 76, člen 80(c) in (i) ter 
člena 81 in 82. Poleg tega se ne uporablja 
člen 80(b), kadar se izdelek prejme 
neposredno iz tretje države.

Države članice sprejmejo vse ustrezne 
ukrepe za zagotavljanje, da z njihovega 
ozemlja v tretje države niso poslana ali 
izvožena nobena ponarejena zdravila. Ta 
direktiva ne posega v določbe istanbulske 
konvencije o dobavi zdravil tretjim 
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državam v primeru izjemnih razmer. 
Pooblaščeni distributer na debelo za vsako 
dobavo zdravil osebam, pooblaščenim za 
dobavo zdravil javnosti v tretji državi 
hrani 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 ali odpošljejo:

– datum,
– ime zdravila,
– prejeta ali izdana količina,
– ime in naslov dobavitelja ali prejemnika, 
kot je primerno;
Pooblaščeni prodajalec na debelo mora za 
obdobje petih let hraniti dokumentacijo, 
ki mora biti na voljo pristojnim organom 
za inšpekcijski pregled;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala tudi zmanjšati distribucijo ponarejenih zdravil na debelo v tretje države. 
Manj stroga pravila za izvoz v tretje države ali tranzit preko njih bi škodovala verodostojnosti 
naporov Skupnosti, da okrepi mednarodno sodelovanje v boju proti ponarejenim zdravilom. 
Zato izjeme niso dovoljene. Vseeno pa je treba uporabljati določbe istanbulske konvencije za 
zdravila, poslana v tretje države iz človekoljubnih razlogov v pomoč tistim, ki so jih prizadele 
naravne nesreče ali podobne tragedije. 

Predlog spremembe 38

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe, ki trgujejo z zdravili, zagotovijo, da 
so zdravila, s katerimi trgujejo, vključena v 
dovoljenje za promet, ki je bilo izdano v 
skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga 
izdali pristojni organi države članice v 
skladu s to direktivo. Poleg tega se 

Osebe, ki trgujejo z zdravili ali jih 
posredujejo, zagotovijo, da so zdravila, s 
katerimi trgujejo ali so jih posredovali, 
vključena v dovoljenje za promet, ki je bilo 
izdano v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga izdali 
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uporabljajo zahteve iz člena 80(d) do (h). pristojni organi države članice v skladu s to 
direktivo. Poleg tega se uporabljajo 
zahteve iz člena 80(b) do (h).

Or. en

Obrazložitev

Samo z obvestili ne bo mogoče zagotoviti, da bodo trgovci in posredniki delovali v skladu z 
določenimi varnostnimi standardi. Poleg tega morajo biti odgovorni za svoja dejanja in v 
primeru ponaredkov; s tem pooblastilom bi bili ti cilji izpolnjeni.

Predlog spremembe 39

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 85 c
1. Komisija sprejeme logotip Skupnosti za 
prvo stran lekarniških spletnih strani, da 
bo javnost lahko ugotovila, 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, povezanim s 
spletnimi nakupi zdravil. 
Ti ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).
2. Države članice sprejmejo ustrezne 
ukrepe za zagotovitev, da je logotip 
Skupnosti iz odstavka 1 na vseh 
registriranih lekarniških spletnih straneh, 
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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 in mora torej biti 
vključen v to direktivo.

Predlog spremembe 40

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 
osveščanje javnosti o tveganjih, povezanih 
z nakupom zdravil na internetu, ki lahko 
vključujejo:
– opozorilo na vrhu spletne strani v 
iskalniku v primerih iskanja zdravil na 
internetu;
– splošne kampanje obveščanja v 
sodelovanju z državami članicami;
– lahko dostopne sezname pooblaščenih e-
lekarn;
Ti ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).

Or. en

Obrazložitev

Izboljšati je treba osveščenost javnosti o nevarnosti ponarejenih zdravil.
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Predlog spremembe 41

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 85 e

Države članice zagotovijo, da prodajo 
zdravil stalno spremlja pristojni organ, ki 
v primeru kršitev te direktive pravno 
ukrepa. 

Or. en

Obrazložitev

Nezakonite spletne lekarne je treba izslediti ter razbiti kriminalne združbe, ki zdravila 
ponarejajo.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – podtočka 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 izdelovalcev, distributerjev ali 
uvoznikov zdravilnih učinkovin, 
uporabljenih kot vhodne snovi, ali v 
prostorih imetnikov dovoljenja za 
promet z zdravili in izdelovalcev, 
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 
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ali agencije.
Pristojni organ opravi nenapovedane 
inšpekcijske preglede tudi v prostorih 
izdelovalcev zdravilnih učinkovin in 
pomožnih snovi v tretjih državah. 

Or. en

Obrazložitev

Z združitvijo sredstev 27 držav članic, Združenih držav Amerike, Kanade in Švice, v 
koordinaciji Evropske agencije za vrednotenje zdravil, bo omogočen inšpekcijski pregled 
vsakega posameznega izdelovalca aktivnih farmacevtskih učinkovin izven Skupnosti in s tem 
učinkovit boj proti njihovem ponarejanju.

Predlog spremembe 43

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 116 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) V členu 116 se odstavek 2 nadomesti 
z naslednjim:
Dovoljenje za promet se začasno 
prekliče, umakne, ukine ali spremeni, če 
so podrobni podatki v vlogi, kot to 
določajo člen 8 ali členi 10, 10a, 10b, 10c 
in 11, nepravilni ali niso bili dopolnjeni v 
skladu s členom 23, ali kadar kontrole, 
navedene v členu 112, niso bile 
opravljene ali v primeru, ko inšpekcijski 
pregledi iz člena 111 odkrijejo 
pomanjkanje skladnosti z dobro 
proizvodno ali distribucijsko prakso.

Or. En

Obrazložitev

Namen pristojnega organa za inšpekcijske preglede je, da popravi stanje, kadar stvari ne 
tečejo po načrtih;  zato je primerno izrecno omeniti, da v primeru, ko so pri inšpekcijskem 
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pregledu odkrite nepravilnosti, imetnik pooblastila nosi posledice dokler ni vzpostavljeno 
prvotno stanje. V določenih primerih bo to pomenilo izgubo pooblastila.

Predlog spremembe 44

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 jih ponavadi 
uporablja za nezakonita dejanja, 
povezana z narkotiki. 

Or. en

Obrazložitev

Izvrševanje je na tem področju ključnega pomena. Kazni bodo učinkovito orodje 
preprečevanja. Za učinkovito delovanje bi bilo dobro zagotoviti enakovreden kazenski sistem 
po vsej EU, ki bo storilcem kaznivih dejanj preprečeval, da bi izbrali drugo državo članico z 
manj strogim kazenskim sistemom.

Predlog spremembe 45

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 podatkov o 
sprejetih ukrepih za boj proti ponarejanju 
zdravil, vključno s sistemi kaznovanja v 
uporabi, vzpostavi mrežo, ki bo povezovala 
Komisijo, Evropsko agencijo za 
vrednotenje zdravil in pristojne organe v 
državah članicah. Cilj te mreže je 
opredeliti najboljše prakse in prispevat k 
povečanemu sodelovanju na področju 
preprečevanja in izvrševanja.  Komisija, 
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Evropska agencija za vrednotenje zdravil 
in pristojni organi v državah članicah tej 
mreži letno poročajo o sprejetih ukrepih.  

Or. en

Obrazložitev

Izmenjava podatkov in najboljših praks bo pripomogla k boljšemu izvrševanju in oblikovanju 
enotnejšega kazenskega sistema po vsej Evropski uniji.

Predlog spremembe 46

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

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.“

Države članice pri uporabljanju te direktive 
storijo vse, kar je potrebno, da se zagotovi 
sodelovanje med pristojnimi organi za 
zdravila in carinskimi organi; za carinske 
uslužbence države članice tudi zagotovijo 
ustrezno izobraževanje o odkrivanju 
ponarejenih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Izobraževanje carinskih uslužbencev je učinkovito orodje v boju proti ponarejanju zdravil. 
Zato jim je treba zagotoviti prilagojeno izobraževanje. 

Predlog spremembe 47

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 in države članice skupaj s 
pristojnimi organi tretjih držav razvijejo 
usklajene ukrepe za inšpekcijsko 
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pregledovanje tranzitnih con, kjer so 
skladiščena zdravila.

Or. en

Obrazložitev

V sodelovanju s pristojnimi organi tretjih držav je treba posebno pozornost nameniti 
nadzorovanju tranzitnih con.

Predlog spremembe 48

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118b
Komisija in države članice tesno 
sodelujejo s Svetom Evrope pri 
vzpostavitvi evropske konvencije o odpravi 
ponarejanja zdravil in trgovanja s 
ponarejenimi zdravili, ki zajema civilne in 
kazenskopravne vidike tega vprašanja.

Or. en

Obrazložitev

Ugotovljeno je bilo, da je ponarejanje zdravil dejavnost, ki jo vodijo mednarodne kriminalne 
združbe, in da tega vprašanja, povezanega z javnim zdravjem, ni mogoče rešiti zgolj znotraj 
meja Evropske unije. Zato bi morale Evropska unije in države članice podpirati podpis in 
ratifikacijo nove mednarodne konvencije Sveta Evrope.

Predlog spremembe 49

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [vstaviti datum 
18 mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov ter 

1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [vstaviti datum 
12 mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov ter 
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korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

Te predpise začnejo uporabljati [vstaviti 
datum 18 mesecev po objavi + en dan].

Te predpise začnejo uporabljati [vstaviti 
datum 12 mesecev po objavi + en dan].

Vendar pa začnejo države članice 
uporabljati:

Vendar pa začnejo države članice 
uporabljati: 

(a) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(4), če se nanašajo na 
člena 46b(2)(b) in 46b(3) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
24 mesecev po objavi];

(a) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(4), če se nanašajo na 
člena 46b(2)(b) in 46b(3) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
12 mesecev po objavi];

(b) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(6), (8) in (9) [vstaviti datum 
48 mesecev po objavi].

(b) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(6), (8) in (9) [vstaviti datum 
24 mesecev po objavi].

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

2) Države članice sporočijo Komisiji 
besedilo temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

2) Države članice sporočijo Komisiji 
besedilo temeljnih predpisov nacionalne 
zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga 
ureja ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Za varovanje javnega zdravja in interesov bolnikov, lekarnarjev in proizvajalcev je ključno, 
da so roki kar najkrajši.

Predlog spremembe 50

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Najkasneje pet let od dneva uveljavitve te 
direktive Komisija predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o oceni 
uporabe zaščitnih elementov iz točke (o) 
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člena 54 Direktive 2001/83/ES in oceno 
njihovega prispevka k zmanjšanju števila 
ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni 
verigi v Evropi. Poročilo vključuje oceno 
zaščitnih elementov za druge kategorije 
zdravil, vključno za zdravila, ki se ne 
izdajajo na recept, kot to določa naslov VI 
Direktive 2001/83/ES. Komisija po potrebi 
predloži predloge Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Or. en

Obrazložitev

Določena zdravila, ki se ne izdajajo na recept, so izpostavljena ponarejanju. Komisija mora 
zato pregledati to direktivo z vidika možnosti njihove obravnave na podlagi ocene tveganja.
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OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije za preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo opozarja na 
grožnjo kakovosti in varnost zdravil, ki jih jemljemo, kar med evropskim državljani povzroča 
vse večjo zaskrbljenost. Poročevalka zato pozdravlja predlog Komisije za boj proti 
ponarejenim zdravilom, kot nujen odziv na naraščajočo grožnjo zdravju ter za zagotovitev 
večje varnosti bolnikov.

Problematika
V oceni učinka (SEC(2008)2674) je Komisija med drugim zapisala tudi naslednje zelo 
zaskrbljujoče ugotovitve:

 Strmo je narasla količina ponarejenih zdravil, ki so jih zaplenili carinski organi (2,7 
milijonov zdravil, zapljenjenih na carinskih mejah EU leta 2006 in 2,5 milijonov leta 
2007, kar je 384°% več kot leta 2005).

 Premik s ponarejanja zdravil, k jih ljudje jemljejo zaradi svojega življenjskega sloga, 
k ponarejanju zdravil, ki rešujejo življenja, vključno z zdravili za zdravljenje raka in 
bolezni srca, psihičnih motenj in vnetij. Zdravljenje s takimi ponarejenimi zdravili je 
lahko smrtno. 

 Premik proti klasični dobavni verigi. Poleg intereta, je vse bolj na udaru dovoljena 
distribucijska veriga . Med 13 državami članicami, ki so poslale podatke, jih je sedem 
poročalo o primerih ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni verigi. 

Poudariti je treba, da je po mnenju skupine izvedencev pri Svetovni zdravstveni organizaciji, 
v mnogih afriških državah, delih Azije in Latinske Amerike na nekaterih področjih lahko več 
kot 30°% zdravil v prodaji ponarejenih. Politika preprečevanja ponarejenih zdravil na 
evropksem tržišču bi morala imeti ugodne učinke tudi za druge regije po svetu, kjer so težave 
še večje. 

Bolniki morajo biti popolnoma prepričani, da so zdravila, ki jih jemljejo, dejansko to, kar 
pričakujejo.  Uporaba ponarejenih zdravil lahko vodi v neuspeh zdravljenja in ogrozi življenje 
bolnikov. Vaša poročevalka zato meni, da bi moralo biti glavni cilj direktive varovanje 
javnega zdravja pred ponarejenimi zdravili. Ne smemo ga obremenjvati z dodatnimi cilji.

Direktiva se ne bi smela ukvarjati z intelektualno lastnino ali patentnimi pravicami, ki so že 
zajete v drugih posebnih zakonodajnih okvirih.

Dvojna pravna podlaga 
Vaša poročevalka je za direktivo izbrala dvojno pravno podlago. Ponarejanje zdravil je 
kaznivo dejanje, ki bolnike prikrajša za nujno medicinsko zdravljenje ter škodi njihovem 
zdravju, včasih pa celo vodi v smrt. Zato bi moral biti prvi in najpomembnejši cilj direktive 
varovanje javnega zdravja,  kar se mora odražati v pravni podlagi te direktive in je v skladu z 
osnutkom konvencije Sveta Evrope, ki se osredotoča na javno zdravje. 

Opredelitve in odgovornosti
Jasne opredelitve obsega, kot tudi različnih akterjev v dobavni verigi, so ključnega pomena za 
boljše varovanje distribucijske mreže za zdravila. Kaj je ponarejeno zdravilo? Kaj sta 
učinkovina in pomožna snov? Predlog Komisije tega ne pojasni dovolj. Enako velja za 
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opredelitve različnih akterjev v dobavni verigi, pojasnitev njihovih vlog in odgovornosti. 
Bistveno je razlikovati med akterji, ki so uradno priznani – in ki imajo verjetno odgovorno 
vlogo – in tistimi, ki ne spadajo v to skupino, čeprav so pomembni glede odgovornosti v 
dobavni verigi. Zato je treba razlikovati med trgovci in posredniki ter pojasniti njihovo vlogo 
in odgovornost.  Enako velja tudi za druge akterje, kot so prevozniki ali vzporedni trgovci. 
Direktiva bi morala preprečiti zmedo in ne sme dovoljevati t.i. sivih območij. Jasno bi morala 
določiti, kateri akterji in pod kakšnimi pogoji lahko delujejo na tem področju. Jasne 
opredelitve bodo pripomogle k enostavnejšemu izvajanju.

Sankcije
Ponarejanje zdravil ni samo prekršek. Je organizirana kriminalna dejavnost, ki ogroža 
človeška življenja. Kazni za ponarejanje zdravil morajo biti vsaj enakovredne tistim, ki se 
ponavadi uporabljajo za nezakonita dejanja, povezana z narkotiki. Ključno je okrepiti ustrezne 
kazenske določbe iz predloga Komisije.

Zaščitni elementi
Države članice razlikujejo med zdravili na recept in zdravili, ki se izdajajo brez recepta, ker je 
za bolnike tveganje pri zdravilih na recept, ki so ponarejena ali vzeta v napačnih količinah, 
večje. Zato morajo biti zaščitni elementi za zdravila na recept obvezni. Priznati pa je treba, da 
bodo zdravila ponarejana samo, če bodo zato obstajali ekonomski razlogi. Zaradi nizkih 
stroškov je manj dobičkonosno ponarejati generična zdravila. Zato vaša poročevalka meni, da 
se lahko odstopi od meril učinkovitosti za zaščitne elemente za določena generična zdravila 
ali skupine zdravil, vendar samo, če je to v skladu z oceno tveganja.  Vaša poročevalka tudi 
predlaga, da se pet let po uveljavitvi te direktive oceni, ali naj bodo zaščitni elementi obvezni 
tudi za zdravila brez recepta.

Pomožne snovi
Ko bolnik vzame zdravilo, užije njegove učinkovine, pa tudi pomožne snovi.  Posledice 
uporabe ponarejenih pomožnih snovi so dobro dokumentirane. Med primeri hudih posledic je 
smrt 89 ljudi leta 1995 in vsaj 59 otrok leta 1998 na Haitiju in 30 otrok leta 1998 v Indiji. 
Vaša poročevalka je zato pomožne snovi vključila v osnutek poročila. Kakovost in pristnost 
zdravil je treba preveriti. 

Spletna prodaja
Predlog Komisije se ne ukvarja s spletno prodajo, saj jo obravnava kot del nezakonite 
dobavne verige. To ne odseva dejstva, da je v nekaterih državah članicah spletna prodaja 
zakonita. Dobro znano je, da je internet ena od glavnih vstopnih poti za ponarejena zdravila 
na evropsko tržišče. Vaša poročevalka je v osnutek poročila vključila določbe, ki obravnavajo 
to pomembno pot. Prva prednostna naloga je boljša osveščenost javnosti o tveganju, 
povezanim z nakupom zdravil preko interneta. Vzpostaviti je treba vzgojne programe za dvig 
osveščenosti javnosti o obstoju ponarejenih zdravil in tveganju, ki ga prinaša nakup po 
nepooblaščenih poteh. Druga prednostna naloga pa je zagotoviti, da bodo bolniki lahko 
prepoznali spletne strani, ki so skladne z ustrezno zakonodajo.  Direktiva, ki bi se 
osredotočala na boju proti ponarejanju zdravil, ne da bi obravnavala njegovo najpomembnejšo 
pot, javnosti ne bi bila razumljiva. Obravnava te poti je med ključnimi temami tega osnutka 
poročila. 

Podatki in poročanje
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Oblikovanje mreže, ki bo povezala Komisijo, Evropsko agencijo za vrednotenje zdravil in 
pristojne organe v državah članicah, bo izboljšalo izmenjavo podatkov in razumevanje pojava, 
kar bo pripomoglo k njegovi boljši obravnavi. Komisija, Evropska agencija za vrednotenje 
zdravil in pristojni organi v državah članicah tej mreži letno poročajo o sprejetih ukrepih. 

Mednarodno sodelovanje
Sodelovanje med različnimi nacionalnimi in mednarodnimi organi za boj proti ponarejanju 
zdravil je nujno. Treba je izboljšati mednarodno sodelovanje in razviti ustrezne večstranske 
mehanizme, ki bodo državam uvoznicam omogočali, da sprožijo preiskavo in prepoznavanje 
dejanskega vira ponarejenih zdravil na njihovem trgu. 

Inšpekcijski pregledi uvoza
Direktiva se osredotoča na nadzor kakovosti uvoženih zdravil, saj je to eden od ključnih 
vhodov za ponarejena zdravila na evropski trg.  Zato poročevalka meni, da je ključno 
vzpostaviti inšpekcijski sistem, ki bo v glavnem temeljil na dobri proizvodni praksi, ki je že 
določena z mednarodnimi sporazumi. Že obstoječe mednarodno sodelovanje in izkušnje držav 
članic so temelj za okrepljen in učinkovit sistem odkrivanja ponaredkov.

Izvoz
Predlog Komisije ne obravnava nadzora distribucije ponarejenih zdravil v tretje države. Težko 
je pojasniti, zakaj so tako stroge določbe za odkrivanje odgovornih za ponarejena zdravila, ki 
vstopijo na evropski trg, in ni nobenih določb za zdravila, ki jih izvažamo v tretje države v 
Afriki, Južni Ameriki ali Aziji. To znatno slabi možnosti, da bi Evropa vztrajala pri tesnejšem 
mednarodnem sodelovanju. Proizvodnja zdravil in njihova distribucija iz Evropske unije v 
tretje države mora spoštovati ista merila kot uvoz. To bi okrepilo naš prispevek k boju proti 
zločinskem ponarejanju zdravil v nekaterih tretjih državah, kjer je po ocenah Svetovne 
zdravstvene organizacije ta problem zelo pereč.

Sklepne ugotovitve
Direktiva obravnava nekaj nasprotujočih si interesov.  Za nekatere akterje je rešitev v 
zmanjšanju števila posrednikov; drugi bi raje ohranili obstoječe postopke, ne da bi bili 
udeleženi pri delitvi odgovornosti ali stroškov.  Nekateri podpirajo načelo, da se mora ta 
direktiva osredotočiti na tveganja, povezana z izdelkom; drugi, da bi se morala osredotočiti na 
tveganja, povezana z dobavno verigo.  Vaša poročevalka je prepričana, da bi ta direktiva 
morala upoštevati različne interese, vendar pa bi se morala osredotočiti na naš skupen interes, 
t.j. varnost bolnikov. To je vodilno načelo predlogov sprememb iz osnutka poročila. 


