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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V Evropské unii dochází k nárůstu výskytu léčivých přípravků, které jsou padělané, pokud jde
o identifikační údaje a údaje o jejich historii či původu. Padělané léčivé přípravky mohou 
obsahovat méně kvalitní či padělané složky nebo vůbec žádné složky nebo mohou obsahovat 
složky ve špatném dávkování, včetně účinných složek. 
Představují velké riziko pro pacienty a příslušné průmyslové odvětví v Evropě a skutečnost, 
že se během posledního roku v Evropské unii počet odhalených padělaných léčivých 
přípravků stále zvyšuje, je důvodem silného znepokojení veřejnosti i politických činitelů. 
Záměrem Komise je vytvořit účinný právní základ boje proti padělaným léčivým přípravkům 
na vnitřním trhu Evropské unie tím, že budou zavedeny lepší bezpečnostní charakteristiky
i systémy pro vysledování balení léčivých přípravků, zjednodušující postupy, lepší 
transparentnost a komunikace, kvalitnější postupy shromažďování údajů a hodnocení, vyšší 
zapojení zúčastněných stran a tím, že budou zavedeny osvědčené postupy. 
Ačkoli navrhovatelka stanoviska tento návrh vítá, domnívá se, že existuje prostor pro další 
zlepšení, zejména pokud se jedná o problematiku ochrany spotřebitele. Navrhuje proto tyto 
pozměňovací návrhy:

 Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti je zapotřebí v textu směrnice definovat 
výraz „padělaný léčivý přípravek“ s jasným zaměřením na ochranu spotřebitele. 

 Omezené zaměření na legální dodavatelský řetězec je zřejmě nedostatečné, jelikož 
podle odhadů se většina padělaných léčiv dostává na vnitřní trh prostřednictvím 
internetového prodeje. Zpravodajka proto vyzývá Komisi, aby podala Evropskému 
parlamentu a Radě každé dva roky zprávu o dopadech opatření zavedených podle této 
směrnice a také o potřebě další harmonizace, zejména pokud se jedná o prodej 
léčivých přípravků prostřednictvím internetu a prodej produktů tohoto typu, jež jsou 
volně prodejné. 

 Prostřednictvím veřejných informačních kampaní by spotřebitelé léčivých přípravků 
měli získat informace o nových bezpečnostních prvcích u těchto přípravků a 
o nebezpečí při koupi léčivých přípravků na neověřených internetových stánkách. 

 Informace ukládané v databázi Společenství by měly být co nejpřesnější. Databáze by 
kromě toho měla obsahovat případy padělaných léčivých přípravků, jež byly objeveny 
na trhu Unie. 

 Zpracování údajů během několika etap postupu zpětného vysledování by mělo 
probíhat v souladu se stávajícími právními předpisy Společenství a vnitrostátními 
právními předpisy v oblasti ochrany údajů a tyto údaje by neměly být k dispozici 
pro obchodní účely. 

 Padělání léčivých přípravků je závažnou organizovanou trestnou činností, jež ohrožuje 
lidské životy. To by se mělo odrážet v sankcích za padělání. Aniž by byla porušena 
zásada subsidiarity, je v této směrnici třeba zpřísnit ustanovení upravující sankce. 

 A konečně, po vstoupení Lisabonské smlouvy dne 1. prosince 2009 v platnost, se 
postup projednávání ve výborech stal zastaralým. Proto je nutné ustanovení směrnice 
týkající se postupu projednávání ve výborech nahradit ustanoveními, která se vztahují
k jednomu z nových postupů zamýšlených ve Smlouvě o fungování Evropské unie 
(článek 290 nebo 291 SFEU). Příslušný Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví
a bezpečnost potravin je vyzván k vyjasnění této otázky. 
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ze zkušeností vyplývá, že nakupují-li 
spotřebitelé léčivé přípravky na internetu, 
nemají vždy možnost ověřit, zda je zdroj 
autentický. Komise ve spolupráci
s agenturou a členskými státy by měla 
zahájit kampaně ke zvýšení 
informovanosti spotřebitelů o rizicích, 
která podstupují, kupují-li si léčivé 
přípravky na neověřených internetových 
stránkách. Komise by měla rovněž každé 
dva roky podávat zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o dopadech opatření, 
jež jsou stanovena v této směrnici, a 
o potřebě další harmonizace, a zaměřit se
v ní na prodej léků na internetu, přičemž 
rozhodnutí o tom, zda povolit prodej 
léčivých přípravků na internetu, či 
nikoliv, učiní každý členský stát.

Odůvodnění

Většina padělaných přípravků se dostává na trh prostřednictvím nelegálních internetových 
stránek. Spotřebitelé by měli mít možnost obstarat si bezpečně léčivé přípravky 
prostřednictvím internetu, přičemž o tom, zda prodej léčivých přípravků na internetu povolit, 
či nikoliv, rozhodne každý členský stát podle zásady subsidiarity a pod podmínkou souladu se 
všemi příslušnými evropskými právními předpisy.

Pozměňovací návrh 2
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Po přijetí této směrnice by Komise ve 
spolupráci s agenturou a orgány 
členských států měla zahájit kampaně,
v nichž bude spotřebitele informovat
a zvyšovat jejich povědomí o rizicích 
spojených s koupí padělaných léčivých 
přípravků, přičemž se zaměří zejména na 
opatření k ověření autenticity
a bezpečnostní prvky (jako jsou 
hologramy a bezpečnostní uzávěry) na 
baleních léčivých přípravků či jinde.

Odůvodnění

Zvyšující se počet padělaných léčivých přípravků naznačuje, že spotřebitelé si nejsou vědomi 
rizik spojených s koupí padělaných léčivých přípravků, zejména z neověřených internetových 
zdrojů. Jedním z problémů, které jsou zmiňovány, je nedostatečná informovanost spotřebitelů
o platných právních předpisech. Dobře informovaní spotřebitelé by mohli napomoci při 
zjišťování padělaných léčivých přípravků na trhu. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3c) Komise by měla každé dva roky 
předložit komplexní hodnocení situace, 
pokud jde o volně prodejné léčivé 
přípravky, a zaměřit se v něm na otázku, 
zda a jakým způsobem by volně prodejné 
léčivé přípravky měly být začleněny do 
působnosti této směrnice.

Odůvodnění

Další hodnocení je třeba provádět v oblasti možných nebezpečí spojených s volně prodejnými 
léčivými přípravky, aby bylo možné se rozhodnout, zda by tyto přípravky měly být začleněny 
do působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Občané Unie 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 a ve spolupráci
s organizacemi pacientů a spotřebitelů 
přijmout opatření ke zvýšení 
informovanosti široké veřejnosti o rizicích 
spojených s nákupem léčivých přípravků 
přes internet.

Odůvodnění

Organizace pacientů a spotřebitelů by se měly podílet na takovýchto evropských
a vnitrostátních iniciativách, jejichž cílem je zvýšit informovanost veřejnosti a pacientů
o padělaných léčivých přípravcích. Organizace pacientů mají dostatečné zkušenosti k tomu, 
aby mohly poskytovat relevantní, přesné a dostupné informace příslušným skupinám lidí, jež 
dobře znají. Pacienti by měli být vedeni k tomu, aby znali své léčivé přípravky – uměli 
hodnotit jejich kvalitu a původ, věnovali pozornost znakům, které mohou ukazovat na 
padělané přípravky, i veškerým odlišnostem samotného přípravku nebo jeho balení. Měli by 
také být vedeni k tomu, aby v případě, že mají jakékoli pochybnosti, vyhledali zdravotnického 
pracovníka.

Pozměňovací návrh 5

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

(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
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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.

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. Na všechny subjekty by se měla
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.

Odůvodnění

Na všechny subjekty distribučního řetězce by se měla vztahovat stejná pravidla, požadavky
a odpovědnost, aby se tak zajistila identifikace, ověření autenticity a zpětné vysledování 
léčivých přípravků od výrobce ke spotřebiteli.

Pozměňovací návrh 6

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
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.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika
a zároveň zajistit fungování vnitřního trhu
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. 
Bezpečnostní prvky (s výjimkou sériových 
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čísel) by měly být rozděleny na kategorie 
podle rovnocennosti a držitelé povolení 
výroby by obecně měli přijmout konkrétní 
prvek nebo prvky, které budou používat 
pro určitou kategorii. Bezpečnostní prvky 
by se měly považovat za rovnocenné, 
umožňují-li stejnou úroveň ochrany, 
pokud jde o způsob, jakým jsou schopny 
zajistit ověření autenticity, zamezení 
manipulacím a případně i identifikaci,
a představují-li stejnou úroveň technické 
obtížnosti vytvoření padělku.

Odůvodnění

V zájmu zajištění stejné úrovně ochrany je nezbytné, aby byla vyjasněna působnost 
rovnocenných bezpečnostních prvků navržených tak, aby umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých přípravků na předpis v případě, že jsou odstraněny. 
Tyto bezpečnostní prvky by měly být rozděleny podle složitosti a jejich odstranění (nebo 
překrytí) si vyžádá nahrazení podobným prvkem, který bude poskytovat stejnou úroveň 
ochrany a složitosti.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Navrhovaná bezpečnostní opatření
a údaje shromážděné při identifikaci, 
ověřování a zpětném vysledování léčivých 
přípravků by se měly používat v souladu 
se stávajícími právními předpisy v oblasti 
ochrany údajů na úrovni Unie i na 
vnitrostátní úrovni. To se týká především 
informací o distribučních kanálech.

Odůvodnění

Je nutné splňovat požadavky na ochranu údajů. Zejména informace o distribučních kanálech 
léčivých přípravků by mohly být využity k obchodním účelům držiteli registrace, a proto by 
jim neměly být zpřístupněny.

Pozměňovací návrh 8
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Členské státy by měly v rámci 
justiční a policejní spolupráce
s Europolem mimo jiné usilovněji 
prosazovat stávající omezení nelegálních 
dodávek léčivých přípravků přes internet.

Odůvodnění

Spolupráce mezi členskými státy, a to i prostřednictvím výměny osvědčených postupů
a technologického know-how, je důležitá pro potírání nelegálních dodávek léčivých přípravků 
přes internet. Tato spolupráce by však měla zahrnovat také Europol, který již má potřebné 
technické znalosti v oblastech souvisejících s bojem proti počítačové trestné činnosti na 
úrovni EU.

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

. -1) V článku 1 se za bod 5 vkládá nový 
bod 5a, který zní:
„5a. Padělaným léčivým přípravkem:

Jakýkoli léčivý přípravek, u něhož je 
zjevné svévolné nebo úmyslné padělání:
a) identifikačních údajů, mezi něž patří
i obal, označení, název a složení, ať už jde
o jeho složky, včetně pomocných látek
a účinných složek, nebo o dávkování; 
a/nebo
b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
na trh; a/nebo
c) historie, včetně registrů a dokumentace, 
které umožňují identifikovat distribuční 
řetězec.
Porušení patentových práv a příslušné 
spory je nutno rozlišovat od pozměnění či 
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padělání léčivých přípravků. Léčivé 
přípravky (generické nebo značkové), 
jejichž uvedení na trh nebylo v dané zemi 
povoleno, avšak bylo povoleno v jiné zemi, 
nejsou považovány za padělané.
Případy méně kvalitní série nebo vady 
jakosti či nedodržení správné výrobní 
praxe / správné distribuční praxe
u legitimních léčivých přípravků nejsou 
považovány za případy padělaných 
léčivých přípravků.
Komise je zmocněna přijmout akty
v přenesené pravomoci, které tuto definici 
aktualizují na základě technického
a vědeckého pokroku a/nebo na základě 
mezinárodních dohod. Tyto akty, jejichž 
účelem je změna jiných než podstatných 
prvků této směrnice jejich doplněním, se 
přijmou v souladu s postupem stanoveným
v článku 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie.“

Odůvodnění

Z důvodů právní jistoty a srozumitelnosti by měla být do znění směrnice začleněna definice 
„padělaného léčivého přípravku“.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) V článku 2 se za odstavec 3 vkládá 
odstavec 3a, který zní: 
„3a. Touto směrnicí není dotčeno právo 
členských států omezit nebo zakázat 
prodej léčivých přípravků na předpis na 
internetu.“

Odůvodnění

Převážná většina členských států v současnosti uplatňuje omezení prodeje léčiv na předpis 
prostřednictvím internetu. Tato omezení pomáhají mimo jiné omezit příležitosti padělatelů
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k tomu, aby padělaná léčiva nabízeli široké veřejnosti. V zájmu veřejného zdraví a v souladu 
se zásadou subsidiarity by se mělo umožnit, aby tato omezení platila i nadále.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. 
o) nesmí být částečně ani zcela odstraněny 
nebo překryty, nejsou-li splněny tyto 
podmínky:

2) Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. 
o) nesmí být částečně ani zcela odstraněny 
nebo překryty, není-li zajištěna 
identifikace, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků a nejsou-li 
splněny tyto podmínky:

Odůvodnění

Bezpečnostní prvky by měly zajistit identifikaci, ověření autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledování léčivého přípravku z výroby až ke spotřebiteli. Identifikace, ověření autenticity
a zpětné vysledování léčivých přípravků musí být zajištěno za všech okolností. 

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) držitel povolení výroby jasně uvede na 
vnějším obalu, že původní bezpečnostní 
prvky byly částečně či zcela odstraněny 
nebo překryty;

Odůvodnění

Pacienti a jiní činitelé v rámci dodavatelského řetězce musí být prostřednictvím označení na 
balení výslovně informováni o tom, že původní bezpečnostní prvky byly odstraněny nebo 
nahrazeny.



PE438.139v02-00 12/23 AD\809093CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) složitost dodavatelského řetězce;

Odůvodnění

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for
a certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) počet případů výskytu padělků ve třetích 
zemích a ve Společenství;

b) počet případů výskytu padělků na celém 
světě, zejména v rámci Unie;

Odůvodnění

Situace v mnoha třetích zemích se velmi liší od situace v Evropě, co se týče kontroly
a dohledu ze strany příslušných orgánů a respektu k duševnímu vlastnictví.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bezpečnostní prvky (s výjimkou sériových 
čísel) se zavedou tak, že bude určena 
jedna nebo více kategorií prvků, které 
musí být použity u určitých výrobků nebo 
kategorií výrobků. Farmaceutický výbor 
Komise definuje kategorie bezpečnostních 
prvků, které jsou rovnocenně účinné
a efektivní, a prvky z jedné kategorie 
budou pak považovány za rovnocenné pro 
účely odst. 2 písm. b) tohoto článku. 
Držitelé povolení výroby se budou moci 
rozhodnout, který konkrétní prvek nebo 
prvky v rámci jedné kategorie použijí, 
pokud Komise neuvede důvody vyžadující 
použití některého konkrétního 
bezpečnostního prvku.

Odůvodnění

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing.

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
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průmyslového a obchodního vlastnictví. Členské státy zajistí, aby bylo 
respektováno vlastnictví a důvěrnost 
údajů vyplývajících z používání 
bezpečnostních prvků, jejichž cílem je 
prokázat autenticitu farmaceutických 
přípravků. Zejména informace
o distribučních kanálech nejsou
k dispozici pro obchodní účely.

Odůvodnění

Je nutné splňovat požadavky na ochranu údajů. Zejména informace o distribučních kanálech 
léčivých přípravků by mohly být využity k obchodním účelům držiteli registrace, a proto by 
jim neměly být zpřístupněny.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření uvedená v tomto odstavci musí 
řádně zohlednit alespoň všechny tyto 
aspekty:
a) nákladovou efektivnost systému, aby 
bylo zajištěno, že jakékoliv použité 
opatření vychází z analýzy nákladů
a přínosů; 
b) náklady na tato opatření musí být 
rovnoměrně rozděleny mezi všechny 
subjekty v dodavatelském řetězci a musí 
zohledňovat ceny daného léčivého 
přípravku; 
c) nezávislost systému, oprávněný zájem 
chránit důvěrné informace obchodní 
povahy a ochrana práv průmyslového
a obchodního vlastnictví a osobních 
údajů.

Odůvodnění

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
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principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Odstavce 2 a 3 se rovněž vztahují na 
držitele povolení výroby, který částečně 
nebo zcela odstraní nebo překryje 
bezpečnostní prvky, které na léčivé 
přípravky na lékařský předpis dobrovolně 
umístil původní výrobce pro účely 
uvedené v odstavci 2 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b) Komise ve spolupráci s agenturou
a orgány členského státu zahájí 
informační kampaň. Kampaň zvýší 
povědomí spotřebitelů o stávajících 
identifikačních opatřeních, 
bezpečnostních prvcích (jako jsou 
hologramy a bezpečnostní uzávěry) balení 
léčivých přípravků a o rizicích spojených
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s koupí padělaných léčivých přípravků. 
Zaměří se zejména na neověřené
a necertifikované internetové zdroje.

Odůvodnění

Zvyšující se počet padělaných léčivých přípravků naznačuje, že spotřebitelé si nejsou vědomi 
rizik spojených s koupí padělaných léčivých přípravků, zejména z neověřených internetových 
zdrojů. Dobře informovaní spotřebitelé by mohli napomoci při zjišťování padělaných léčivých 
přípravků na trhu. 

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85c

Komise spolu s členskými státy sestaví
a osvědčí rejstřík akreditovaných 
internetových lékáren. Tento rejstřík bude 
dostupný prostřednictvím veřejné 
databáze.
Komise vytvoří logo Unie potvrzující 
kvalitu, které se umístí na internetové 
stránky legitimních internetových lékáren. 
Komise zajistí, aby žádná lékárna bez 
akreditace nemohla používat toto logo 
Unie nebo obchodovat s léčivými 
přípravky na vnitřním trhu.

Odůvodnění

Je třeba zvýšit důvěru spotřebitelů v nakupování léků prostřednictvím internetových lékáren
a minimalizovat distribuci padělaných léků na internetu.

Pozměňovací návrh 21
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 85d

Komise a členské státy přijmou akty
v přenesené pravomoci obsahující 
opatření ke zvýšení povědomí veřejnosti
o rizicích spojených s nákupem léčivých 
přípravků přes internet, např.: 
– varování umístěná v horní části 
internetových vyhledávacích stránek při 
vyhledávání léčivých přípravků na 
internetu; 
– informační kampaně ve spolupráci
s členskými státy a organizacemi pacientů
a spotřebitelů; 
– poskytnutí snadno dostupného seznamu 
akreditovaných internetových lékáren;
Tyto akty, jejichž účelem je změna jiných 
než podstatných prvků této směrnice jejich 
doplněním, se přijmou v souladu
s postupem stanoveným v článku 290 
Smlouvy o fungování Evropské unie.

Odůvodnění

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.
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Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7) Jestliže inspekce podle odstavce 1 vede
k závěru, že dotyčná osoba nedodržuje 
zásady a pokyny správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe stanovené 
právními předpisy Společenství, vloží se 
tato informace do databáze Společenství 
podle odstavce 6. Tyto informace 
konkrétně určí zásady, pokyny a pravidla, 
jež nejsou dodržena. Do uvedené databáze 
se také vkládají informace v případech, 
kdy byla na trhu Unie objevena padělaná 
léčiva.

Odůvodnění

Informace zadávané do databáze Společenství by měly být co nejpřesnější. 

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice
a přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Tyto sankce
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [vložit konkrétní datum: 
18 měsíců po vyhlášení] a neprodleně jí 
oznámí veškeré následné změny, které se 

Aniž je dotčena zásada subsidiarity, 
členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování ustanovení této 
směrnice a přijmou veškerá opatření 
nezbytná pro zajištění jejich provádění.
Stanovené sankce, mezi něž mohou patřit 
také trestní postihy, zohlední ohrožení 
veřejného zdraví, které představuje 
padělání léčivých přípravků. Tyto sankce 
jsou harmonizované, účinné, přiměřené
a odrazující a mimo jiné postihují tyto typy 
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jich budou týkat. chování:

1) výroba padělaných léčivých přípravků, 
účinných složek, pomocných látek, 
součástí, materiálů a doplňků;
2) dodávání či nabídka dodávek, včetně 
zprostředkování, nedovoleného 
obchodování, skladování, dovozu a vývozu 
padělaných léčivých přípravků, účinných 
složek, pomocných látek, součástí, 
materiálů a doplňků;
3) falšování dokumentů či manipulace
s nimi;
4) napomáhání některému z výše 
uvedených porušení či účast na něm;
5) pokus o spáchání některých z výše 
uvedených porušení.
Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [18 měsíců po vyhlášení]
a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich budou týkat.

Odůvodnění

Padělání léčivých přípravků je závažnou trestnou činností, která ohrožuje lidské životy. 
Příslušné sankce by to měly zohlednit. Při stanovování pravidel pro ukládání příslušných 
sankcí je třeba zohlednit ohrožení veřejného zdraví, které představuje padělání léčivých 
přípravků. Sankce v tomto případě by tedy měly být vyšší než v případě zaměňování nebo 
padělání jiných druhů zboží nebo výrobků.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 118ba
Komise vytvoří síť mezi Komisí, 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky
a příslušnými orgány v členských státech
a zapojí organizace sdružující pacienty
a spotřebitele, aby zajistila výměnu 
informací o opatřeních přijatých za 
účelem boje proti padělání léčivých 



PE438.139v02-00 20/23 AD\809093CS.doc

CS

přípravků, včetně informací o platném 
systému sankcí. 

Odůvodnění

Zahájení spolupráce s organizacemi sdružujícími pacienty je nezbytné pro pochopení 
problematiky padělání léčivých přípravků, např. faktorů vedoucích k nákupu padělaných 
léčivých přípravků, a pro účinný boj proti padělání. Tyto organizace mohou pomoci při sběru 
důležitých údajů o chování pacientů, jako např. důvodů pro nákup padělaných léčivých 
přípravků. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 127 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 127c

Komise do 30. června 2012 a poté každé 
dva roky podá zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o dopadech opatření, 
jež jsou stanovena touto směrnicí a 
o potřebě další harmonizace. Za tímto 
účelem Komise zejména zhodnotí, zda je 
třeba konkrétní harmonizace, pokud jde
o volně prodejné léčivé přípravky a prodej 
těchto přípravků prostřednictvím 
internetu. Dále budou vyhodnocena místa 
vstupu padělaných léčivých přípravků na 
trh i nebezpečí spojená s volně prodejnými 
léčivými přípravky. V případě potřeby 
bude zpráva doplněna legislativními 
návrhy. Bude-li to nutné, navrhne právní 
předpisy, jejichž účelem bude začlenění 
volně prodejných léčivých přípravků do 
působnosti této směrnice.“

Odůvodnění

Většina padělaných přípravků se dostává na trh prostřednictvím nelegálních internetových 
stránek. Spotřebitelé by měli mít možnost bezpečné koupě léčivých přípravků na internetu
i volně prodejných léčivých přípravků. Kromě toho není poskytován dostatek údajů o tom, kde
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a kdy padělané léčivé přípravky nepravděpodobněji vstoupí do legálního distribučního 
řetězce.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) od [vložit datum: 6 měsíců po 
vyhlášení této směrnice] předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 
9 této směrnice v částech týkajících se čl. 
54a odst. 5 a s čl. 54a odst. 2 a 3 v míře,
v jaké na ně odkazuje čl. 54a odst. 5 
směrnice 2001/83/ES ve znění této 
směrnice;

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucímu ohrožení pacientů padělanými léčivými přípravky je nutno urychleně 
zavést prozatímní opatření na posílení bezpečnosti pacientů předtím, než vstoupí v platnost 
dané předpisy. Tato opatření by měla mimo jiné požadovat, aby držitelé povolení výroby 
(včetně subjektů zajišťujících přebalování zboží), kteří odstraní nebo překryjí zjevné 
bezpečnostní prvky dobrovolně použité původcem, tyto prvky nahradili rovnocennými 
zjevnými bezpečnostními prvky a aby nesli objektivní odpovědnost v případě, že se v důsledku 
jejich působení dostanou do dodavatelského řetězce padělaná léčiva. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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: 48 měsíců 
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 1 odst. 6 a 8.

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucímu ohrožení pacientů padělanými léčivými přípravky je nutno urychleně 
zavést prozatímní opatření na posílení bezpečnosti pacientů předtím, než vstoupí v platnost 
dané předpisy. Tato opatření by měla mimo jiné požadovat, aby držitelé povolení výroby 
(včetně subjektů zajišťujících přebalování zboží), kteří odstraní nebo překryjí zjevné 
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bezpečnostní prvky dobrovolně použité původcem, tyto prvky nahradili rovnocennými 
zjevnými bezpečnostními prvky a aby nesli objektivní odpovědnost v případě, že se v důsledku 
jejich působení dostanou do dodavatelského řetězce padělaná léčiva. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 3 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) od [vložit datum: 48 měsíců po 
vyhlášení této směrnice] předpisy 
nezbytné pro dosažení souladu s čl. 1 odst. 
9 této směrnice kromě částí, které se týkají 
čl. 54a odst. 5, a s čl. 54a odst. 2 a 3
v míře, v jaké na ně odkazuje čl. 54a odst. 
5 směrnice 2001/83/ES ve znění této 
směrnice.

Odůvodnění

Vzhledem k rostoucímu ohrožení pacientů padělanými léčivými přípravky je nutno urychleně 
zavést prozatímní opatření na posílení bezpečnosti pacientů předtím, než vstoupí v platnost 
dané předpisy. Tato opatření by měla mimo jiné požadovat, aby držitelé povolení výroby 
(včetně subjektů zajišťujících přebalování zboží), kteří odstraní nebo překryjí zjevné 
bezpečnostní prvky dobrovolně použité původcem, tyto prvky nahradili rovnocennými 
zjevnými bezpečnostními prvky a aby nesli objektivní odpovědnost v případě, že se v důsledku 
jejich působení dostanou do dodavatelského řetězce padělaná léčiva. 
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