
AD\809093SK.doc PE438.139v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

2008/0261(COD)

19.3.2010

STANOVISKO
Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o predchádzanie vstupu liekov, ktoré sú 
falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie alebo pôvodu, do legálneho 
dodávateľského reťazca
(KOM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Regina Bastos



PE438.139v02-00 2/23 AD\809093SK.doc

SK

PA_Legam



AD\809093SK.doc 3/23 PE438.139v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V Európskej únii dochádza k nárastu počtu liekov, ktoré sú falšované z hľadiska ich 
totožnosti, histórie či pôvodu. Falšované lieky môžu obsahovať subštandardné alebo
falšované zložky, neobsahovať žiadne zložky alebo obsahovať zložky v nesprávnej dávke 
vrátane účinných látok. 

Pre európskych pacientov a európsky priemysel sú veľkou hrozbou a verejnosť a tvorcovia 
politík majú veľké obavy z pokračujúceho nárastu počtu týchto produktov zistených v 
Európskej únii v uplynulom roku. 

Zámerom Komisie je vytvoriť účinný legislatívny základ na boj proti falšovaným liekom na 
vnútornom trhu Európskej únie zavedením lepších bezpečnostných prvkov a systémov na 
sledovanie balenia liekov, zjednodušením postupov, zlepšením transparentnosti a 
komunikácie, skvalitnením postupov zberu údajov a hodnotenia, výraznejším zapojením 
zúčastnených strán a zavedením najlepších postupov.

I keď spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko návrh víta, domnieva sa, že je priestor 
na ďalšie zlepšenie, najmä pokiaľ ide o otázky ochrany spotrebiteľa. Predkladá teda 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy s týmto zameraním:

 Z dôvodov právnej istoty a zrozumiteľnosti by mal text smernice obsahovať definíciu 
pojmu „falšovaný liek“ s jasným zameraním na ochranu spotrebiteľa.

 Keďže sa odhaduje, že väčšina falšovaných liekov vstupuje na vnútorný trh 
prostredníctvom predaja cez internet, obmedzené zameranie na legálny dodávateľský 
reťazec sa zdá nedostatočné. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko preto 
vyzýva Komisiu, aby každé dva roky podávala Európskemu parlamentu a Rade správu 
o účinkoch opatrení stanovených touto smernicou, ako aj o potrebe ďalšej 
harmonizácie, najmä pokiaľ ide o predaj liekov prostredníctvom internetu a voľný 
predaj takýchto produktov.

 Spotrebitelia liekov by mali byť prostredníctvom verejných informačných kampaní 
informovaní o nových bezpečnostných prvkoch liekov a nebezpečenstvách nákupu 
liekov z nelicencovaných internetových stránok.

 Informácie vstupujúce do databázy Spoločenstva by mali byť čo najkonkrétnejšie. 
Databáza by mala ďalej obsahovať prípady falšovaných liekov, ktoré boli odhalené na 
trhu Únie.

 Spracovávanie údajov počas niekoľkých fáz procesu sledovania by malo prebiehať v 
súlade s platnými právnymi predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi právnymi 
predpismi o ochrane údajov a tieto údaje by nemali byť k dispozícii na žiadne 
obchodné účely.

 Falšovanie liekov je závažnou organizovanou trestnou činnosťou, ktorá ohrozuje 
ľudské životy. Sankcie za falšovanie by preto mali odrážať túto skutočnosť. Bez toho, 



PE438.139v02-00 4/23 AD\809093SK.doc

SK

aby bola porušená zásada subsidiarity, je dôležité posilniť ustanovenia smernice o 
sankciách.

Napokon možno konštatovať, že vstupom Lisabonskej zmluvy do platnosti 1. decembra 
2009 je komitologický postup bezpredmetný. Ustanovenia smernice týkajúce sa 
komitológie preto treba nahradiť ustanoveniami s odkazom na jeden z nových postupov 
stanovených v Zmluve o fungovaní Európskej únie (článok 290 alebo 291 Zmluvy o 
fungovaní EÚ). Gestorský Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín je požiadaný, aby objasnil túto otázku.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Zo skúseností vyplýva, že pri nákupe 
liekov cez internet spotrebitelia nemôžu 
vždy overiť pravosť zdroja. Komisia by 
mala v spolupráci s agentúrou a 
členskými štátmi uskutočniť kampane na 
zvýšenie informovanosti spotrebiteľov o 
rizikách, ktoré podstupujú pri získavaní 
liekov z nelicencovaných internetových 
stránok. Komisia by mala ďalej každé dva 
roky podávať Európskemu parlamentu a 
Rade správu o účinkoch opatrení 
stanovených touto smernicou a o potrebe 
ďalšej harmonizácie, s osobitným 
zameraním na predaj liekov 
prostredníctvom internetu, pričom 
rozhodnutie o povolení predaja liekov 
prostredníctvom internetu zostane v 
právomoci jednotlivých členských štátov.

Odôvodnenie

Väčšina falšovaných výrobkov sa dostáva na trh prostredníctvom nelegálnych internetových 
stránok. Spotrebitelia by mali mať možnosť bezpečne získavať lieky prostredníctvom 
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internetu, pričom o vydaní povolenia na predaj liekov cez internet rozhodne každý členský 
štát v súlade so zásadou subsidiarity a pri dodržaní príslušných európskych právnych 
predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Po prijatí tejto smernice by mala 
Komisia v spolupráci s agentúrou a 
orgánmi členských štátov uskutočniť 
kampane na informovanie a zvyšovanie 
povedomia spotrebiteľov o rizikách 
spojených s nákupom falšovaných liekov, 
predovšetkým so zameraním na opatrenia 
na autentifikáciu a bezpečnostné prvky 
(ako sú hologramy a bezpečnostné pečate) 
na obaloch liekov a na iných miestach.

Odôvodnenie

Rastúci počet falšovaných liekov naznačuje, že spotrebitelia si nie sú vedomí rizík spojených s 
nákupom falšovaných liekov, najmä z nelegálnych internetových stránok. Jedným z udávaných 
problémov je neznalosť platných právnych predpisov medzi spotrebiteľmi. Dobre informovaní 
spotrebitelia by mohli prispieť k odhaľovaniu falšovaných liekov na trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3c) Komisia by mala každé dva roky 
predložiť vyčerpávajúce hodnotenie 
situácie v oblasti voľného predaja liekov 
so zameraním na otázku, či by sa voľne 
predajné lieky mali zahrnúť do 
pôsobnosti tejto smernice a ak áno, akým 
spôsobom.



PE438.139v02-00 6/23 AD\809093SK.doc

SK

Odôvodnenie

Je potrebné ďalšie vyhodnotenie možných rizík v súvislosti s voľne predajnými liekmi, aby 
bolo možné rozhodnúť, či by sa mali zahrnúť do pôsobnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Európskych občanov treba 
upozorňovať na ohrozenie zdravia, ktoré 
predstavuje objednávanie liekov 
z nekontrolovaných internetových stránok 
alebo z nelegálneho dodávateľského 
reťazca. Komisia by mala spolu 
s členskými štátmi a v spolupráci s 
organizáciami pacientov a spotrebiteľov 
prijať opatrenia na zvýšenie 
informovanosti širokej verejnosti 
o rizikách spojených s nákupom liekov 
prostredníctvom internetu.

Odôvodnenie

Organizácie pacientov a spotrebiteľov by sa mali zapájať do takýchto opatrení na európskej 
a vnútroštátnej úrovni zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti a pacientov 
o falšovaných liekoch. Organizácie pacientov majú skúsenosti s poskytovaním významných, 
presných a dostupných informácií skupinám, ktoré dobre poznajú. Pacientov treba napríklad 
povzbudzovať v tom, aby sa oboznamovali so svojimi liekmi, aby vedeli posúdiť ich kvalitu 
a pôvod, dbali na znaky poukazujúce na falšovaný liek, na akékoľvek nezrovnalosti 
v samotnom lieku alebo na jeho obale a aby v prípade akýchkoľvek problémov vyhľadali 
lekára.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Súčasná distribučná sieť pre lieky je 
čoraz komplexnejšia a sú do nej zapojené 
mnohé subjekty, ktoré nie sú nevyhnutne 
veľkoobchodnými distribútormi podľa 

(5) Súčasná distribučná sieť pre lieky je 
čoraz komplexnejšia a sú do nej zapojené 
mnohé subjekty, ktoré nie sú nevyhnutne 
veľkoobchodnými distribútormi podľa 



AD\809093SK.doc 7/23 PE438.139v02-00

SK

definície v smernici 2001/83/ES. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivosť v distribučnom 
reťazci by sa mali farmaceutické predpisy 
zamerať na všetky subjekty v distribučnom
reťazci: toto zahŕňa nielen distribútorov, 
ktorí obstarávajú, držia, skladujú a 
dodávajú produkty, ale aj osoby, ktoré sú 
zapojené do transakcií bez manipulácie s 
produktmi. Mali by sa riadiť primeranými 
pravidlami, aby sa všetkými praktickými 
prostriedkami vylúčila možnosť, že lieky, 
ktoré sú falšované z hľadiska ich 
totožnosti, histórie alebo pôvodu, sa 
nedostanú do legálneho dodávateľského 
reťazca v Spoločenstve.

definície v smernici 2001/83/ES. S cieľom 
zabezpečiť spoľahlivosť v distribučnom 
reťazci by sa mali farmaceutické predpisy 
zamerať na všetky subjekty v distribučnom 
reťazci: toto zahŕňa nielen distribútorov, 
ktorí obstarávajú, držia, skladujú a 
dodávajú produkty, ale aj osoby, ktoré sú 
zapojené do transakcií bez manipulácie s 
produktmi. Na všetkých aktérov by sa mali
vzťahovať primerané pravidlá, aby sa 
všetkými praktickými prostriedkami 
vylúčila možnosť, že lieky, ktoré sú 
falšované z hľadiska ich totožnosti, histórie 
alebo pôvodu, sa dostanú do legálneho 
dodávateľského reťazca v Spoločenstve.

Odôvodnenie

Pre všetkých aktérov distribučného reťazca by mali platiť rovnaké pravidlá a požiadavky a 
všetci by mali mať rovnakú zodpovednosť, aby sa zabezpečila identifikácia, pravosť a 
neprerušená sledovateľnosť liekov od továrne až k spotrebiteľovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) S cieľom zohľadniť nové profily rizika 
a zároveň zabezpečiť fungovanie 
vnútorného trhu s liekmi by sa mali zaviesť 
bezpečnostné prvky navrhnuté tak, aby sa 
zabezpečila identifikácia, autentifikácia a 
sledovateľnosť liekov na predpis. Pri 
zavádzaní povinných bezpečnostných 
prvkov pre lieky na lekársky predpis by sa 
mala venovať náležitá pozornosť 
osobitostiam určitých produktov alebo 
kategórií produktov, ako napríklad 
generické lieky. V rámci toho by sa malo 
zohľadniť, či existuje riziko falšovania z 
dôvodu ich ceny, a či sa v minulosti 
vyskytli prípady falšovania v rámci i mimo 
Spoločenstva, ako aj dôsledky 
napodobenín pre verejné zdravie vzhľadom 

(7) S cieľom zohľadniť nové profily rizika 
a zároveň zabezpečiť fungovanie 
vnútorného trhu s liekmi by sa mali na 
úrovni Spoločenstva zaviesť bezpečnostné 
prvky navrhnuté tak, aby sa zabezpečila 
identifikácia, autentifikácia a 
sledovateľnosť liekov na predpis.  Pri 
zavádzaní povinných bezpečnostných 
prvkov pre lieky na lekársky predpis by sa 
mala venovať náležitá pozornosť 
osobitostiam určitých produktov alebo 
kategórií produktov, ako napríklad 
generické lieky.  V rámci toho by sa malo 
zohľadniť, či existuje riziko falšovania z 
dôvodu ich ceny a či sa v minulosti 
vyskytli prípady falšovania v rámci i mimo 
Spoločenstva, ako aj dôsledky 
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na špecifické vlastnosti príslušných 
produktov alebo závažnosť ochorení, ktoré 
sa majú liečiť.

napodobenín pre verejné zdravie vzhľadom 
na špecifické vlastnosti príslušných 
produktov alebo závažnosť ochorení, ktoré 
sa majú liečiť. Bezpečnostné prvky (okrem 
sériového číslovania) by sa mali 
zadeľovať do kategórií založených na 
rovnocennosti a držitelia výrobného 
povolenia by mali všeobecne zaviesť 
špecifický prvok alebo prvky, ktoré budú 
používať v určitej kategórii. Bezpečnostné 
prvky by sa mali považovať za rovnocenné 
vtedy, keď poskytujú rovnakú úroveň 
ochrany, pokiaľ ide o zabezpečenie 
pravosti, odhaľovanie narúšania a v 
prípade potreby identifikáciu, a keď 
predstavujú rovnakú úroveň technických 
ťažkostí pri napodobovaní.

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany je potrebné objasniť pôsobnosť 
rovnocenných bezpečnostných prvkov, navrhnutých na zabezpečenie identifikácie, 
autentifikácie a sledovateľnosti liekov na predpis v prípade, že sa odstránia. Mali by sa 
zadeľovať do skupín podľa zložitosti a odstránenie (alebo prekrytie) týchto prvkov si vyžiada 
nahradenie podobnými prvkami, ktoré poskytnú rovnocennú úroveň ochrany a budú rovnako 
zložité.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Navrhované bezpečnostné opatrenia 
a údaje zozbierané pri identifikácii, 
povoľovaní a sledovaní liekov by sa mali 
používať v súlade s platnými právnymi 
predpismi Únie a vnútroštátnymi 
právnymi predpismi o ochrane údajov. 
Patria sem najmä informácie o 
distribučných kanáloch.

Odôvodnenie
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Požiadavky na ochranu údajov je nevyhnutné splniť. Predovšetkým informácie o 
distribučných kanáloch liekov by mohli byť použité na obchodné účely držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii, a teda nemali by sa im poskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Členské štáty by mali spolupracovať 
s Europolom v oblasti súdnej a policajnej 
spolupráce, okrem iného s cieľom 
posilniť uplatňovanie platných obmedzení 
v súvislosti s nelegálnym dodávaním 
liekov prostredníctvom internetu.

Odôvodnenie

Pri riešení problému nelegálneho dodávania liekov prostredníctvom internetu je dôležitá 
spolupráca medzi členskými štátmi vrátane výmeny skúseností z najlepšej praxe a 
technologického know-how. Do takejto spolupráce by však mal byť zapojený aj Europol, ktorý 
získal značné odborné znalosti v oblastiach súvisiacich s bojom proti počítačovej kriminalite 
na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

. -1) V článku 1 sa za bod 5 vkladá bod 5a:

"5a. Falšovaný liek:

Každý liek, ktorý bol úmyselne alebo 
zámerne sfalšovaný, pokiaľ ide o:
(a) totožnosť vrátane obalu, označenia, 
názvu a zloženia, čo sa týka jeho zložiek 
vrátane pomocných látok a účinných 
látok a ich dávkovania; a/alebo
(b) pôvod vrátane výrobcu, krajiny výroby, 
krajiny pôvodu a držiteľa rozhodnutia 
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o registrácii; a/alebo
(c) históriu vrátane registrov a 
dokumentov, ktoré umožňujú 
identifikovať distribučný reťazec.
Treba odlišovať porušenia alebo spory v 
súvislosti s patentmi od falšovania alebo 
napodobovania liekov. Lieky (generické 
alebo značkové), ktoré nie sú povolené na 
uvedenie na trh v danej krajine, ale sú 
povolené inde, sa nepovažujú za 
falšované.
Subštandardné šarže, nedostatky kvality 
alebo nedodržanie správnych výrobných 
postupov/správnej distribučnej praxe 
(GMP/GDP) pri legitímne vyrábaných 
liekoch sa nepovažujú za falšované.
Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty, ktorými sa aktualizuje 
táto definícia na základe technického a 
vedeckého pokroku a/alebo 
medzinárodných dohôd. Tieto akty, 
ktorými sa majú zmeniť a doplniť 
nepodstatné prvky tejto smernice jej 
doplnením, sa prijímajú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.“

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa definícia „falšovaného lieku“ mala vložiť do 
textu smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a) V článku 2 sa za odsek 3 dopĺňa tento 
odsek 3a: 
"3a. Žiadna časť tejto smernice nemá 
vplyv na právo členských štátov obmedziť 
alebo zakázať predaj liekov na predpis 
prostredníctvom internetu.“
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Odôvodnenie

Veľká väčšina členských štátov v súčasnosti obmedzuje predaj liekov na predpis 
prostredníctvom internetu. Takéto obmedzenie pomáha okrem iného minimalizovať možnosti 
falšovateľov sprístupňovať falšované lieky širokej verejnosti. V záujme verejného zdravia a v 
súlade so zásadami subsidiarity by sa mala možnosť takéhoto obmedzovania zachovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Bezpečnostné prvky uvedené v písm. o) 
článku 54 možno čiastočne alebo úplne 
odstrániť alebo prekryť len vtedy, ak sú 
splnené tieto podmienky:

(2) Bezpečnostné prvky uvedené v písm. o) 
článku 54 možno čiastočne alebo úplne 
odstrániť alebo prekryť len vtedy, keď je 
zaručená identifikácia, pravosť a 
sledovateľnosť liekov a ak sú splnené tieto 
podmienky:

Odôvodnenie

Bezpečnostné prvky by mali zabezpečiť identifikáciu, pravosť a neprerušenú sledovateľnosť 
liekov od továrne až k spotrebiteľovi. Identifikácia, pravosť a sledovateľnosť liekov sa musí 
zabezpečiť za každých okolností. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) Držiteľ výrobného povolenia uvedie 
na vonkajšom obale jasnú informáciu v 
prípade, keď bezpečnostné prvky boli 
čiastočne alebo úplne odstránené alebo 
prekryté;
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Odôvodnenie

Pacienti a ostatní účastníci dodávateľského reťazca musia byť prostredníctvom etikety na 
obale zreteľne informovaní, ak boli pôvodné bezpečnostné prvky odstránené a nahradené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) zložitosť distribučného reťazca;

Odôvodnenie

Prístup založený na posúdení rizík je potrebný z hľadiska uplatňovania bezpečnostných 
prvkov liekov (napr. pridelenie sériového čísla), hodnotenia aktuálneho nebezpečenstva 
falšovania, podvodov s preplácaním a pridanej hodnoty pre bezpečnosť pacientov. Orgány by 
sa nemali zameriavať len na riziká spojené s liekom, ale aj na riziká súvisiace 
s komplexnosťou distribučného reťazca, aby sa tak zabezpečilo realistické a vyvážené 
hodnotenie nebezpečenstva falšovania v prípade určitých skupín liekov. Riziko falšovaného 
lieku, ktorý vstupuje do legálnej predajnej siete, sa zvyčajne zvyšuje s počtom subjektov 
zúčastnených na distribúcii špecifickej skupiny liekov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) počet prípadov falšovania v tretích 
krajinách a v Spoločenstve;

(b) počet prípadov falšovania na celom 
svete, najmä v Únii;

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o monitorovanie a dohľad príslušných orgánov a rešpektovanie duševného 
vlastníctva, situácia v tretích krajinách je celkom odlišná od situácie v Európe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
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Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4 – pododsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bezpečnostné prvky (okrem sériového 
číslovania) sa zavedú tak, že bude určená 
jedna alebo viac kategórií prvkov, ktoré sa 
musia používať pre konkrétne výrobky 
alebo kategórie výrobkov. Farmaceutický 
výbor Komisie vymedzí kategórie s 
obsahom bezpečnostných prvkov, ktoré 
poskytujú rovnocennú efektívnosť a 
účinnosť, a prvky jednej kategórie sa 
budú považovať za rovnocenné na účely 
odseku 2 písm. b) tohto článku. Držitelia 
výrobného povolenia si budú môcť 
vybrať, ktorý špecifický prvok alebo prvky 
z jednej kategórie použijú, ak Komisia 
nestanoví dôvody vyžadujúce použitie 
konkrétneho bezpečnostného prvku.

Odôvodnenie

Domnievame sa, že základným predpokladom bezpečnosti v prípade všetkých liekov na 
predpis by malo byť balenie zabraňujúce vonkajšej manipulácii v kombinácii s jedinečným 
kódovacím prvkom (identifikačné skladovacie číslo lieku, číslo šarže, dátum skončenia 
trvanlivosti a spoločný sériový kód). Takto zabezpečené balenie  je najbezpečnejším 
spôsobom ako zaručiť, že zabalený liek je liek, ktorý do obalu vložil výrobca, a jednotný 
kódovací systém je bezpečnejším prostriedkom na overenie totožnosti výrobku v mieste jeho 
vydania.

Podľa nášho presvedčenia by sa mali vyžadovať dodatočné vizuálne bezpečnostné prvky, 
ktoré sú jasne viditeľné, pod podmienkou prístupu založeného na posúdení rizík, ktorý 
obsahuje návrh Komisie. Používanie zjavných bezpečnostných prvkov musí poskytovať 
farmaceutickým podnikom dostatočnú pružnosť, aby si mohli zvoliť konkrétnu technológiu 
alebo prvok z množstva dostupných technológií, ktoré sú zoradené do rovnocenných kategórií 
primerane poskytovanej úrovni ochrany.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4 – pododsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri opatreniach uvedených v tomto odseku 
sa náležite zohľadní legitímny záujem na 
ochrane dôverných informácií obchodnej 
povahy a ochrane práv priemyselného 
a obchodného vlastníctva.

Pri opatreniach uvedených v tomto odseku 
sa náležite zohľadní legitímny záujem na 
ochrane dôverných informácií obchodnej 
povahy a ochrane práv priemyselného 
a obchodného vlastníctva. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa rešpektovalo 
vlastníctvo a dôvernosť údajov získaných 
v dôsledku používania bezpečnostných 
prvkov určených na preukazovanie 
pravosti liekov. Predovšetkým informácie 
o distribučných kanáloch nie sú k 
dispozícii na obchodné účely.

Odôvodnenie

Požiadavky na ochranu údajov je nevyhnutné splniť. Predovšetkým informácie o 
distribučných kanáloch liekov by mohli byť použité na obchodné účely držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii, a teda nemali by sa im poskytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4 – pododsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri opatreniach uvedených v tomto 
odseku sa náležite zohľadnia aspoň tieto 
aspekty:
(a) nákladová efektívnosť systému, aby sa 
zabezpečilo, že každé použité opatrenie je 
založené na analýze nákladov a prínosov; 
(b) náklady spojené s opatreniami sa 
proporčne rozdelia medzi všetkých 
účastníkov dodávateľského reťazca a 
zohľadnia cenu príslušného lieku; 
(c) nezávislosť systému a legitímny 
záujem pri ochrane informácií obchodne 
dôvernej povahy a ochrana priemyselných 
a obchodných vlastníckych práv a 
osobných údajov.
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Odôvodnenie

Dodatočné náklady spojené s bezpečnostnými prvkami môžu ohroziť schopnosť naďalej 
zásobovať trh a ponúkať pacientom a vládam nízke ceny.  Preto by mali všetky bezpečnostné 
prvky, ktoré sa majú používať, zodpovedať aspoň týmto trom zásadám:

a) nákladová efektívnosť systému s cieľom zabezpečiť, že každé použité opatrenie je založené 
na analýze nákladov a prínosov a že používaný systém zaručuje nepretržité trvanie systému 
na predchádzanie dodatočným a zbytočným nákladom,

b) náklady spojené s opatreniami by sa mali proporčne rozdeliť medzi všetkých účastníkov 
dodávateľského reťazca a dať do súvisu s cenou príslušných liekov, a nie s ich objemom. 

c) zaručená nezávislosť systému a legitímne záujmy chrániť dôverné informácie obchodnej 
povahy a ochrana priemyselných a obchodných vlastníckych práv, ako aj ochrana dôverných 
informácií o pacientovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na 
držiteľa výrobného povolenia, ktorý 
čiastočne alebo úplne odstráni alebo 
prekryje bezpečnostné prvky, ktoré 
pôvodný výrobca dobrovoľne použil na 
lieku na lekársky predpis na účely 
uvedené v odseku 2 tohto článku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 9
Smernica 2001/83/ES
Článok 54a – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4b) Komisia v spolupráci s agentúrou a 
orgánmi členských štátov začne 
informačnú kampaň. Kampaň 
predovšetkým zvýši informovanosť 
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spotrebiteľov o už zavedených 
opatreniach na autentifikáciu, o 
bezpečnostných prvkoch (ako sú 
hologramy a bezpečnostné pečate) na 
obaloch liekov a o rizikách spojených s 
nákupom falšovaných liekov. Zameriava 
sa najmä na neoprávnené a 
nelicencované online zdroje.

Odôvodnenie

Rastúci počet falšovaných liekov naznačuje, že spotrebitelia si nie sú vedomí rizík spojených s 
nákupom falšovaných liekov, najmä z nelegálnych internetových stránok. Dobre informovaní 
spotrebitelia by mohli prispieť k odhaľovaniu falšovaných liekov na trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2001/83/ES
Článok 85c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 85c

Komisia spolu s členskými štátmi vydá 
osvedčenie akreditovaným internetovým 
lekárňam a zostaví ich zoznam. Tento 
zoznam sa sprístupní cez verejnú 
databázu.
Komisia vytvorí logo Únie na potvrdenie 
kvality, ktoré sa bude uvádzať na 
internetových stránkach oprávnených 
internetových lekární. 
Komisia zabezpečí, aby žiadna 
neakreditovaná lekáreň nepoužívala logo 
Únie a neobchodovala s liekmi na 
vnútornom trhu.

Odôvodnenie

Treba posilniť dôveru spotrebiteľov v nakupovanie prostredníctvom internetových lekární a 
znížiť na minimum distribúciu falšovaných liekov cez internet.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Smernica 2001/83/ES
Článok 85d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 85d

Komisia a členské štáty prijmú delegované 
akty obsahujúce opatrenia na zvýšenie 
informovanosti širokej verejnosti 
o rizikách spojených s nákupom liekov 
prostredníctvom internetu. Môžu to byť 
napríklad tieto opatrenia: 
– varovania v hornej časti internetovej 
stránky vo vyhľadávacích programoch v 
prípade vyhľadávania liekov cez internet; 
– informačné kampane v spolupráci s 
členskými štátmi a organizáciami 
pacientov a spotrebiteľov; 
– poskytovanie ľahko dostupného 
zoznamu akreditovaných internetových 
lekární;
Tieto akty, ktorými sa majú zmeniť a 
doplniť nepodstatné prvky tejto smernice 
jej doplnením, sa prijímajú v súlade 
s postupom uvedeným v článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Odôvodnenie

Organizácie pacientov a spotrebiteľov by sa mali zapájať do takýchto opatrení na európskej 
a vnútroštátnej úrovni zameraných na zvýšenie informovanosti verejnosti a pacientov 
o falšovaných liekoch. 

Organizácie pacientov majú skúsenosti s poskytovaním významných, presných a dostupných 
informácií skupinám, ktoré dobre poznajú. Pacientov treba napríklad povzbudzovať v tom, 
aby sa oboznamovali so svojimi liekmi, aby vedeli posúdiť ich kvalitu a pôvod, dbali na znaky 
poukazujúce na falšovaný liek, na akékoľvek nezrovnalosti v samotnom lieku alebo na jeho 
obale, a aby v prípade akýchkoľvek problémov vyhľadali lekára. 

V oznámeniach by malo byť zdôraznené, že je dôležité využívať zdravotnícke služby a predaj 
liekov na predpis ako aj voľne predajných liekov zo zdrojov s oprávnením, namiesto 
sebadiagnózy a svojpomocného stanovenia liekov mimo zdravotníckeho systému. Tieto 
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informácie by mali odrážať najnovší vývoj v EÚ, pokiaľ ide o zásady kvality informácií 
poskytovaných pacientom, ktoré si získali podporu aj počas farmaceutického fóra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15 – písmeno c
Smernica 2001/83/ES
Článok 111 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Ak výsledkom kontroly vykonanej 
podľa odseku 1 je záver, že osoba 
nedodržiava zásady a usmernenia 
o správnej výrobnej praxi alebo správnej 
distribučnej praxi stanovené právnymi 
predpismi Spoločenstva, táto informácia sa 
vloží do databázy Spoločenstva uvedenej 
v odseku 6.

(7) Ak výsledkom kontroly vykonanej 
podľa odseku 1 je záver, že osoba 
nedodržiava zásady a usmernenia 
o správnej výrobnej praxi alebo správnej 
distribučnej praxi stanovené právnymi 
predpismi Spoločenstva, táto informácia sa 
vloží do databázy Spoločenstva uvedenej 
v odseku 6. Touto informáciou sa 
špecifikujú nedodržané zásady, 
usmernenia a pravidlá. Prípady, keď boli 
falšované lieky zistené na trhu Únie, sa 
tiež uvedú v tejto databáze.

Odôvodnenie

Informácie vstupujúce do databázy Spoločenstva by mali byť čo najkonkrétnejšie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2001/83/ES
Článok 118b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú ustanovenia 
o sankciách uplatniteľných na porušenia 
vnútroštátnych predpisov prijatých podľa 
tejto smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich 
implementácie. Ustanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce. 
Členské štáty oznámia Komisii príslušné 

Bez toho, aby bola dotknutá zásada 
subsidiarity, členské štáty stanovia 
pravidlá o sankciách uplatniteľných na 
porušenia ustanovení tejto smernice 
a prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. V 
uplatniteľných sankciách, ktoré môžu byť 
aj trestnej povahy, sa vezme do úvahy 
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ustanovenia najneskôr do [vložiť presný 
dátum 18 mesiacov od uverejnenia]
a bezodkladne jej oznámia všetky ďalšie 
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

ohrozenie verejného zdravia, ktoré 
falšovanie lieku predstavuje. Ustanovené 
sankcie sú harmonizované, účinné, 
primerané a odrádzajúce a uplatňujú sa na 
tieto formy činnosti:
(1) výroba falšovaných liekov, účinných 
látok, pomocných látok, častí, materiálov 
a príslušenstva;
(2) dodávanie alebo ponuka dodávania 
vrátane sprostredkovania, nezákonného 
obchodu, skladovania, dovozu a vývozu 
falšovaných liekov, účinných látok, 
pomocných látok, častí, materiálov a 
príslušenstva;
(3) vyhotovovanie falošných dokumentov 
alebo manipulácia s dokumentmi;
(4) pomoc pri ktoromkoľvek z uvedených 
spôsobov porušenia ustanovení alebo 
navádzanie na takéto porušenie;
(5) pokus o ktorékoľvek z uvedených 
porušení ustanovení.
Členské štáty oznámia Komisii príslušné 
ustanovenia najneskôr do [18 mesiacov od 
uverejnenia] a bezodkladne jej oznámia 
všetky ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré sa 
ich týkajú.

Odôvodnenie

Falšovanie liekov je závažnou trestnou činnosťou, ktorá ohrozuje ľudské životy. Sankcie za 
falšovanie by mali odrážať túto skutočnosť. Pri stanovovaní pravidiel o uplatniteľných 
sankciách sa musí uznať ohrozenie verejného zdravia, ktoré falšovanie lieku predstavuje. 
Sankcie musia byť preto väčšie než sankcie uplatňované pri falšovaní iných druhov tovaru 
alebo výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17
Smernica 2001/83/ES
Článok 118ba (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 118ba
Komisia vytvorí sieť, ktorá spojí Komisiu, 
agentúru a príslušné orgány v členských 
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štátoch, a zapojí aj organizácie pacientov 
a spotrebiteľov, aby zabezpečila výmenu 
informácií o opatreniach prijatých v boji 
proti falšovaniu liekov vrátane vhodných 
sankčných systémov. 

Odôvodnenie

Aby sa správne pochopil fenomén falšovaných liekov, napr. faktory, ktoré vedú k nákupu 
falšovaných liekov, a aby sa dalo účinne proti falšovaniu bojovať, je dôležité spolupracovať s 
organizáciami pacientov. Tieto organizácie môžu pomôcť pri zhromažďovaní dôležitých 
údajov o správaní pacientov, napr. o dôvodoch nakupovania falšovaných liekov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 17a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 127c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a) Vkladá sa tento článok:
"Článok 127c

Komisia do 30. júna 2012 a potom každé 
dva roky podá Európskemu parlamentu a 
Rade správu o účinkoch opatrení 
stanovených touto smernicou a o potrebe 
ďalšej harmonizácie. Na tento cieľ 
Komisia predovšetkým posúdi, či je 
potrebná konkrétna harmonizácia 
týkajúca sa voľného predaja liekov a 
predaja takýchto produktov cez internet. 
Okrem toho sa zhodnotia body vstupu 
falšovaných liekov na trh, ako aj 
nebezpečenstvá voľného predaja. K 
správe sú prípadne pripojené legislatívne 
návrhy. V prípade potreby sa navrhnú 
právne predpisy určené na zahrnutie 
voľne predajných liekov do rozsahu
pôsobnosti tejto smernice.“

Odôvodnenie

Väčšina falšovaných výrobkov sa dostáva na trh prostredníctvom nelegálnych internetových 
stránok. Spotrebitelia by mali mať možnosť bezpečného nákupu liekov cez internet a v rámci 
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voľného predaja. Okrem toho je k dispozícii málo údajov o tom, kde a kedy falšované lieky s 
najväčšou pravdepodobnosťou vstupujú do legálneho distribučného reťazca.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(-a) ustanovenia potrebné na dodržanie 
súladu s článkom 1 ods. 9 tejto smernice, 
pokiaľ sa týka článku 54a ods. 5, a s 
článkom 54a ods. 2 a článkom 54a ods. 3 
v rozsahu, v akom sa na ne odkazuje v 
článku 54a ods. 5 smernice 2001/83/ES 
zmenenej a doplnenej touto smernicou, od 
[vložiť presný dátum 6 mesiacov od 
zverejnenia tejto smernice];

Odôvodnenie

Vzhľadom na rastúce riziká, ktoré predstavujú pre pacientov falšované lieky, je nevyhnutne 
potrebné zaviesť dočasné opatrenia na posilnenie bezpečnosti pacientov predtým, ako 
smernica nadobudne účinnosť. Dočasné opatrenia by mali okrem iného vyžadovať, aby 
držitelia výrobného povolenia (vrátane tých, čo lieky opätovne balia), ktorí odstránia alebo 
prekryjú priame bezpečnostné prvky, dobrovoľne zavedené pôvodným výrobcom, nahradili 
tieto prvky rovnocennými priamymi bezpečnostnými prvkami a aby boli striktne braní na 
zodpovednosť, ak sa v dôsledku ich činnosti dostanú falšované lieky do dodávateľského 
reťazca. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ustanovenia potrebné na dodržanie 
článku 1 ods. 6, 8 a 9 [vložiť presný dátum 
48 mesiacov od uverejnenia].

(b) ustanovenia potrebné na dodržanie 
článku 1 ods. 6 a 8 od [vložiť presný dátum 
48 mesiacov od uverejnenia].

Odôvodnenie

Vzhľadom na rastúce riziká, ktoré predstavujú pre pacientov falšované lieky, je nevyhnutne 
potrebné zaviesť dočasné opatrenia na posilnenie bezpečnosti pacientov predtým, ako 
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smernica nadobudne účinnosť. Dočasné opatrenia by mali okrem iného vyžadovať, aby 
držitelia výrobného povolenia (vrátane tých, čo lieky opätovne balia), ktorí odstránia alebo 
prekryjú priame bezpečnostné prvky, dobrovoľne zavedené pôvodným výrobcom, nahradili 
tieto prvky rovnocennými priamymi bezpečnostnými prvkami a aby boli striktne braní na 
zodpovednosť, ak sa v dôsledku ich činnosti dostanú falšované lieky do dodávateľského 
reťazca. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – pododsek 3 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) ustanovenia potrebné na dodržanie 
súladu s článkom 1 ods. 9 tejto smernice, 
s výnimkou prípadov, keď sa týka článku 
54a ods. 5, a s článkom 54a ods. 2 a 
článkom 54a ods. 3 v rozsahu, v akom sa 
na tieto  články odkazuje v článku 54a 
ods. 5 smernice 2001/83/ES zmenenej a 
doplnenej touto smernicou, od [vložiť 
presný dátum 48 mesiacov od zverejnenia 
tejto smernice].

Odôvodnenie

Vzhľadom na rastúce riziká, ktoré predstavujú pre pacientov falšované lieky, je nevyhnutne 
potrebné zaviesť dočasné opatrenia na posilnenie bezpečnosti pacientov predtým, ako 
smernica nadobudne účinnosť. Dočasné opatrenia by mali okrem iného vyžadovať, aby 
držitelia výrobného povolenia (vrátane tých, čo lieky opätovne balia), ktorí odstránia alebo 
prekryjú priame bezpečnostné prvky, dobrovoľne zavedené pôvodným výrobcom, nahradili 
tieto prvky rovnocennými priamymi bezpečnostnými prvkami a aby boli striktne braní na 
zodpovednosť, ak sa v dôsledku ich činnosti dostanú falšované lieky do dodávateľského 
reťazca. 
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