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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V Evropski uniji se je povečalo število zdravil, ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost, zgodovino ali vir. Ponarejena zdravila lahko vsebujejo sestavine slabše kakovosti 
ali ponarejene sestavine, ne vsebujejo sestavin ali pa vsebujejo napačne odmerke sestavin, 
tudi zdravilnih učinkovin. 

Zelo ogrožajo evropske bolnike in evropsko industrijo, javnost in oblikovalci politike pa so 
zelo zaskrbljeni zaradi nenehnega povečevanja količine teh zdravil, odkritih v Evropski uniji 
v zadnjem letu. 

Komisija želi vzpostaviti učinkovito zakonodajno podlago za boj proti ponarejenim zdravilom 
na notranjem trgu Evropske unije, tako da bo uvedla boljše zaščitne elemente in sisteme 
iskanja in sledenja embalaže zdravil, poenostavila postopke, povečala preglednost in 
obveščanje, izboljšala zbiranje podatkov in postopke ocenjevanja, povečala sodelovanje 
zainteresiranih strani in sprejetje zgledov najboljše prakse.

Čeprav pripravljavka mnenja odobrava predlog, meni, da ga je mogoče izboljšati, predvsem 
kar zadeva vprašanja varstva potrošnikov. Zato v nadaljevanju predlaga spremembe v skladu 
z naslednjimi smernicami:

 Zaradi zakonske pravne varnosti in jasnosti bi morala biti opredelitev pojma 
„ponarejeno zdravilo“ v besedilu direktive jasno osredotočena na varstvo potrošnikov.

 Ker se ocenjuje, da večina ponarejenih zdravil vstopi na notranji trg s spletno prodajo, 
se zdi, da ne zadostuje omejeno usmerjanje na zakonito dobavno verigo. Zato 
poročevalka poziva Komisijo, naj vsaki dve leti poroča Evropskemu parlamentu in 
Svetu o vplivu ukrepov iz te direktive in o tem, ali je potrebna nadaljnja uskladitev, 
zlasti kar zadeva prodajo zdravil na spletu in brez recepta.

 Potrošnike zdravil bi bilo treba z javnimi kampanjami obveščanja osvestiti o novih 
zaščitnih elementih za zdravila in nevarnostih nakupa zdravil na nepooblaščenih 
spletnih mestih.

 Informacije, ki se vnašajo v zbirko podatkov Skupnosti, bi morale biti kar se da 
natančne. Poleg tega bi morala zbirka podatkov vsebovati primere ponarejenih zdravil, 
ki so bila odkrita na trgu Unije.

 Obdelava podatkov na več stopnjah postopka iskanja in sledenja bi morala potekati v 
skladu z obstoječo zakonodajo Skupnosti in nacionalno zakonodajo o varstvu 
podatkov ter ne bi smela biti na voljo za komercialne namene.

 Ponarejanje zdravil je hudo kaznivo dejanje organiziranega kriminala, ki ogroža 
človeška življenja. Zato bi se moralo to odražati na sankcijah za ponarejanje. Treba je 
okrepiti določbe o sankcijah v direktivi ob upoštevanju načela subsidiarnosti.

 Nazadnje, z lizbonsko pogodbo, ki je začela veljati 1. decembra 2009, se postopek 
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komitologije ne uporablja več. Zato je treba določbe direktive v zvezi s komitologijo 
nadomestiti z določbami v zvezi z enim od novih postopkov, ki so predvideni v 
Pogodbi o delovanju Evropske unije (Člen 290 ali 291 PDEU). Pristojni Odbor za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane se poziva, da pojasni to vprašanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Izkušnje kažejo, da pri nakupu 
zdravila prek spleta potrošnik ne more 
vedno preveriti pristnosti vira. Komisija 
naj z Agencijo in državami članicami 
začne usklajene kampanje za ozaveščanje 
potrošnikov o tveganju, povezanem z 
nabavo zdravil prek nepooblaščenih 
spletnih mest. Komisija naj vsaki dve leti 
poroča Evropskemu parlamentu in Svetu 
o učinkih ukrepov iz te direktive in ali je 
potrebna nadaljnja uskladitev, pri tem pa 
naj nameni pozornost zlasti prodaji 
zdravil na spletu, pri čemer odločitev, ali 
se dovoli prodaja zdravil prek spleta, 
sprejeme vsaka posamezna država 
članica.

Obrazložitev

Večina ponarejenih proizvodov vstopi na trg prek nezakonitih spletnih mest. Potrošnikom bi 
moralo biti omogočeno, da zdravila varno nabavijo prek spleta, pri čemer vsaka država 
članica dovoli prodajo zdravil na spletu v skladu z načelom subsidiarnosti, ob upoštevanju 
skladnosti z vso ustrezno evropsko zakonodajo.

Predlog spremembe 2
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Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Po sprejetju te direktive naj Komisija 
v sodelovanju z Agencijo in organi držav 
članic začne kampanjo obveščanja in 
ozaveščanja potrošnikov o tveganjih, ki 
jih prinaša nakup ponarejenih zdravil, pri 
čemer se osredotoči zlasti na ukrepe za 
preverjanje in zaščitne elemente na 
ovojnini zdravil ali drugje (kot so 
hologrami in zaščitni pečati).

Obrazložitev

Naraščajoče število ponarejenih zdravil kaže, da se potrošniki ne zavedajo, kakšno tveganje 
je povezano z nakupom teh zdravil, zlasti na nezakonitih spletnih mestih. Ena izmed težav, o 
katerih poročajo, je pomanjkanje poznavanja veljavne zakonodaje med potrošniki. Dobro 
obveščeni potrošniki bi lahko pripomogli k odkrivanju ponarejenih zdravil na trgu. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3c) Komisija naj vsaki dve leti predstavi 
obširno oceno razmer na področju 
prodaje zdravil brez recepta, pri čemer naj 
se osredotoči na to, ali naj se zdravila brez 
recepta vključi v področje te direktive in 
kako.

Obrazložitev

Za odločitev, ali naj se zdravila, ki so na prodaj brez recepta, vključi v področje te direktive, 
je potrebna nadaljnja ocena nevarnosti, povezane z njimi.

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Državljane Unije je treba seznaniti z 
nevarnostjo, ki jo za njihovo zdravje 
predstavljajo izdelki, naročeni na 
nenadzorovanih spletnih straneh ali v 
nezakonitih dobavnih verigah. Komisija 
mora skupaj z državami članicami in v 
sodelovanju z organizacijami bolnikov in 
potrošnikov sprejeti ukrepe za večjo 
ozaveščenost širše javnosti o tveganjih, 
povezanih z nakupom zdravil prek spleta.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 5

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 
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 

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
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. Za vse udeležene
morajo veljati sorazmerna pravila, da se z 
vsemi izvedljivimi sredstvi izključi 
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bi zdravila, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir 
odobrenega zdravila, vstopila v zakonito 
dobavno verigo v Skupnosti.

možnost, da bi zdravila, ki so ponarejena, 
kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino 
ali vir odobrenega zdravila, vstopila v 
zakonito dobavno verigo v Skupnosti.

Obrazložitev

Za zagotavljanje istovetnosti, pristnosti in neprekinjene sledljivosti zdravil od tovarne do 
potrošnika bi morala za vse udeležene v distribucijski verigi veljati enaka pravila, zahteve in 
odgovornost.

Predlog spremembe 6

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 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena.

(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 
resnost bolezni, katere zdravljenju so 
namenjena. Zaščitne elemente (ki niso 
serijska številka) je treba razdeliti po 
kategorijah na podlagi enakovrednosti, na 
splošno pa naj imetniki dovoljenja za 
proizvodnjo sprejmejo poseben element ali 
več elementov za uporabo v določeni 
kategoriji. Zaščitni elementi se štejejo za 
enakovredne, če zagotavljajo enako raven 
zaščite pri preverjanju pristnosti, 
nespreminjanja in, kjer je to primerno, 
istovetnosti, pa tudi enako raven tehnične 
zahtevnosti za podvajanje izvirnega 
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zaščitnega elementa.

Obrazložitev

Zaradi zagotavljanja enake ravni varovanja je treba opredeliti obseg enakovrednih zaščitnih 
elementov, namenjenih zagotavljanju istovetnosti, pristnosti in sledljivosti zdravil na recept, 
če so odstranjeni. Razdeliti jih je treba po kategorijah glede na njihovo zapletenost, pri 
odstranjevanju (ali prekrivanju) pa jih je treba nadomestiti s podobnimi elementi, ki nudijo
enakovredno raven varovanja in zapletenosti.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Predlagane varnostne ukrepe in 
podatke, zbrane pri opredeljevanju, 
pooblaščanju in sledenju zdravilom, je 
treba uporabiti v skladu z obstoječo 
zakonodajo Unije in nacionalno 
zakonodajo o varstvu podatkov. Še 
posebej to velja za informacije o 
distribucijskih kanalih.

Obrazložitev

Treba je upoštevati zahteve o varstvu podatkov. Zlasti informacije o distribucijskih kanalih 
zdravil bi lahko imetniki dovoljenj za promet uporabili v komercialne namene, zato do njih ne 
bi smeli imeti dostopa.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice naj sodelujejo tudi z 
Europolom na področju pravosodnega in 
policijskega sodelovanja, kar bo med 
drugim pripomoglo k okrepitvi uporabe 
sedanjih omejitev nezakonite dobave 
zdravil na spletu.
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Obrazložitev

Sodelovanje med državami članicami, vključno z izmenjavo najboljših praks in tehnološkega 
znanja, je pomembno za reševanje vprašanja nezakonite dobave zdravil prek spleta. Tako 
sodelovanje pa naj vključuje tudi Europol, saj si je pridobil znatne tehnične izkušnje na 
področju boja proti kibernetski kriminaliteti v Evropski uniji.

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

. -1) V členu 1 se za točko 5 vstavi 
naslednja točka 5a:
„5a. Ponarejeno zdravilo:

Vsako zdravilo, ki je bilo naklepno ali 
namerno ponarejeno, kar zadeva:
(a) istovetnost, vključno z ovojnino, 
oznako, ime in sestavo sestavin, vključno s 
pomožnimi snovmi, ter zdravilnih 
učinkovin in njihovih odmerkov; in/ali
(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravili; in/ali
(c) zgodovino, vključno z evidencami in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige.
Kršitve patentov ali spore o njih je treba 
razlikovati od ponarejanja ali ponaredkov 
zdravil. Zdravila (tako generična kot z 
blagovno znamko), ki nimajo dovoljenja 
za promet v določeni državi, imajo pa ga 
za promet v drugih, se ne štejejo za 
ponarejene.
Serije slabše kakovosti, z napakami v 
kakovosti ali ki niso skladne z dobro 
proizvodno in distribucijsko prakso 
zakonitih zdravil se ne štejejo za 
ponarejene.
Komisija je pooblaščena za sprejemanje 
delegiranih aktov za posodobitev te 
opredelitve na podlagi tehničnega in 
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znanstvenega napredka in/ali 
mednarodnih sporazumov. Navedeni akti, 
katerih namen je sprememba nebistvenih 
elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije.“

Obrazložitev

Zaradi pravne varnostni in jasnosti je treba uvesti opredelitev „ponarejenega zdravila“ v 
besedilo direktive.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a) V členu 2 se za odstavkom 3 vstavi 
naslednji odstavek 3a: 
„3a. Nobena določba te direktive na vpliva 
na pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo prodajo zdravil na recept prek 
spleta.“

Obrazložitev

V veliki večini držav članic je prodaja zdravil na recept prek spleta trenutno omejena. Te 
omejitve pripomorejo tudi k zmanjševanju možnosti, da bi ponarejevalci javnosti dobavljali 
ponarejena zdravila. V interesu javnega zdravja in v skladu z načelom subsidiarnosti bi take 
omejitve morale ostati v veljavi.

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
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ali prekriti, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

ali prekriti, razen če so zajamčene 
istovetnost, pristnosti in sledljivost zdravil 
in so izpolnjeni naslednji pogoji

Obrazložitev

Zaščitni elementi naj bi zagotavljali istovetnost, pristnost in neprekinjeno sledljivosti zdravil 
od tovarne do potrošnika. Istovetnost, pristnost in sledljivost zdravil je treba zajamčiti v vseh 
okoliščinah. 

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) imetnik dovoljenja za proizvodnjo na 
zunanji embalaži jasno navede, če so bili 
prvotni zaščitni elementi deloma ali v 
celoti odstranjeni ali prekriti;

Obrazložitev

Bolnike in druge udeležence v dobavni verigi je treba s pomočjo oznake na embalaži izrecno 
obvestiti, da je bil izvirni zaščitni element odstranjen ali nadomeščen.

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zapletenost dobavne verige;

Obrazložitev

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 
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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. 

Predlog spremembe 14

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) število primerov ponaredkov v tretjih 
državah in Skupnosti;

(b) število primerov ponaredkov po svetu,
zlasti v Uniji;

Obrazložitev

Razmere na področju spremljanja in nadzora, ki ga izvajajo pristojni organi tretjih država ter 
tamkajšnjih pravic intelektualne lastnine so precej drugačne kot v Evropi.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitne elemente (z izjemo serijske 
številke) se uveljavi s pomočjo opredelitve 
ene ali več kategorij elementov, ki jih je 
treba uporabiti za določeno zdravilo ali 
kategorije zdravil. Odbor za farmacijo pri 
Komisiji določi kategorije, ki jih tvorijo 
zaščitni elementi, ki nudijo enakovredno 
učinkovitost, elemente iz iste kategorije pa 
se nato šteje za enakovredne za namene 
odstavka (2)(b) tega člena. Imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo lahko po lastni 
presoji odloči, kateri element ali elemente 
bo uporabil znotraj neke kategorije, razen 
če Komisija določi razloge za uporabo 
določenega zaščitnega elementa.
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 16

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 ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Države članice zagotovijo, da se 
spoštujeta lastništvo in zaupnost podatkov, 
ustvarjenih zaradi uporabe zaščitnih 
elementov, namenjenih potrditvi pristnosti 
zdravil. Zlasti informacije o 
distribucijskih kanalih ne smejo biti na 
razpolago v komercialne namene.

Obrazložitev

Treba je upoštevati zahteve o varstvu podatkov. Zlasti informacije o distribucijskih kanalih 
zdravil bi lahko imetniki dovoljenj za promet uporabili v komercialne namene, zato do njih ne 
bi smeli imeti dostopa.

Predlog spremembe 17
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ukrepi iz tega odstavka primerno 
upoštevajo vsaj naslednje:
(a) Stroškovno učinkovitost sistema, da se 
zagotovi, da je vsak ukrep uporabljen na 
podlagi analize stroškov in koristi. 
(b) Stroški, povezani z ukrepi, se razdelijo 
sorazmerno med vse udeležence v dobavni 
verigi, pri tem pa se upošteva cena 
zadevnih zdravil. 
(c) Neodvisnost sistema in zakonite 
interese pri varovanju podatkov poslovno 
zaupne narave, varovanje pravic 
industrijske in poslovne lastnine ter 
osebnih podatkov.

Obrazložitev

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 
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.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Odstavka 2 in 3 veljata tudi za 
imetnika dovoljenja za proizvodnjo, ki 
delno ali v celoti odstrani ali prekrije 
zaščitne elemente, ki jih izvirni 
proizvajalci zdravil, ki se izdajajo na 
recept, uporabljajo prostovoljno za 
namene iz odstavka 2 tega člena.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
oblastmi držav članic začne kampanjo 
obveščanja. Kampanja poveča 
ozaveščenost potrošnikov o že obstoječih 
ukrepih za preverjanje, zaščitnih 
elementih (kot so hologrami in zaščitni 
pečati) na embalaži zdravil, ter o tveganju, 
povezanem z nakupom ponarejenih 
zdravil. Zlasti je usmerjena na 
nepooblaščene spletne vire brez 
dovoljenja.

Obrazložitev

Naraščajoče število ponarejenih zdravil kaže, da se potrošniki ne zavedajo, kakšno tveganje 
je povezano z nakupom teh zdravil, zlasti na nezakonitih spletnih mestih. Dobro obveščeni 
potrošniki bi lahko pripomogli k odkrivanju ponarejenih zdravil na trgu. 

Predlog spremembe 20

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

Člen 85c

Komisija skupaj z državami članicami 
izdaja dovoljenja in vzpostavi evidenco 
pooblaščenih spletnih lekarn. Evidenca je 
dostopna prek javne podatkovne baze.
Komisija določi logotip Unije za 
potrjevanje kakovosti, ki se ga prikaže na 
spletnih straneh zakonitih spletnih lekarn. 
Komisija zagotovi, da nobena od 
nepooblaščenih lekarn ne uporablja 
logotipa Unije ali trguje z zdravili na 
notranjem trgu.

Obrazložitev

Zaupanje potrošnikov v nakupe zdravil prek spletnih lekarn je treba okrepiti, zmanjšati pa 
distribucijo ponarejenih zdravil.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 85 d

Komisija in države članice sprejmejo 
delegirane akte, ki vsebujejo ukrepe za 
boljše ozaveščanje širše javnosti o 
tveganjih, povezanih z nakupom zdravil 
na spletu, ki lahko vključujejo: 
– opozorilo na vrhu spletne strani v 
iskalniku za primere iskanja zdravil na 
spletu; 
– kampanje obveščanja, v sodelovanju z 
državami članicami in organizacijami 
bolnikov in potrošnikov; 
– zlahka dostopen seznam pooblaščenih 
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spletnih lekarn;
Navedeni akti, katerih namen je 
sprememba nebistvenih elementov te 
uredbe z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v 
skladu s postopkom iz člena 290 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije.

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(7) Če se pri inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 izkaže, da oseba ne ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne prakse ali dobre distribucijske 
prakse iz zakonodaje Skupnosti, se ta 
informacija vnese v zbirko podatkov 
Skupnosti iz odstavka 6. Ta informacija 
navaja, katera načela, smernice in pravila 
so kršena. Tudi o primerih, ko so bila 
ponarejena zdravila odkrita na trgu Unije, 
se poroča v to zbirko podatkov.
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Obrazložitev

Informacije, ki se vnesejo v zbirko podatkov Skupnosti, bi morale biti kar se da natančne. 

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, 
in storijo vse potrebno, da se zagotovi 
njihovo izvajanje. Predvidene kazni 
morajo biti učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne. Države članice obvestijo 
Komisijo o teh predpisih najpozneje do 
[vstaviti datum 18 mesecev po objavi] in jo 
nemudoma obvestijo o kakršni koli 
poznejši spremembi, ki vpliva nanje.

Brez poseganja v načelo subsidiarnosti 
lahko države članice predpišejo pravila o 
kaznih za kršitve določb te direktive in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe, da 
zagotovijo njihovo izvajanje. Kazni, ki se 
uporabljajo in so lahko kazenske sankcije, 
upoštevajo ogroženost javnega zdravja 
zaradi ponarejenih zdravil. Predvidene 
kazni so usklajene, učinkovite, sorazmerne 
in odvračalne, ter med drugim obsegajo 
naslednje oblike ravnanja:

(1) proizvodnjo ponarejenih zdravil, 
zdravilnih učinkovin, pomožnih snovi, 
delov, snovi in dodatkov;
(2) dobavo ali ponujanje dobave, vključno 
s posredovanjem, trgovanjem, imetjem na 
zalogi, uvozom in izvozom ponarejenih 
zdravil, zdravilnih učinkovin, pomožnih 
snovi, delov, snovi in dodatkov;
(3) izdelavo ponarejenih dokumentov ali 
nedovoljeno spreminjanje dokumentov;
(4) pomoč ali prikrivanje pri kateri koli od 
navedenih kršitev;
(5) poskus izvedbe kateri koli od 
navedenih kršitev;
Države članice obvestijo Komisijo o teh 
predpisih najpozneje do [18 mesecev po 
objavi] in jo nemudoma obvestijo o kakršni 
koli poznejši spremembi, ki vpliva nanje.
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Obrazložitev

Ponarejanje zdravil je hudo kaznivo dejanje, ki ogroža človeška življenja. To bi se moralo 
odražati na sankcijah za ponarejanje. Pri določanju kazni, ki se uporabljajo, je treba 
upoštevati ogroženost javnega zdravja zaradi ponarejenih zdravil. Kazni naj bi torej bile višje 
od kazni, ki se uporabljajo pri kaznovanju ponarejanja ali poneverjanja drugih vrst izdelkov.

Predlog spremembe 24

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
Komisija za izmenjavo podatkov o 
sprejetih ukrepih za boj proti ponarejanju 
zdravil, vključno z veljavnimi sistemi 
kaznovanja, vzpostavi mrežo, ki bo 
povezovala Komisijo, Evropsko agencijo 
za vrednotenje zdravil in pristojne organe 
v državah članicah ter vključevala 
sodelovanje z organizacijami bolnikov in 
potrošnikov. 

Obrazložitev

Za pravilno razumevanje pojava ponarejenih zdravil, na primer dejavnikov, ki vodijo v nakup 
ponarejenih zdravil ter za učinkovit boj proti ponarejanju je treba vzpostaviti sodelovanje z 
organizacijami bolnikov. To lahko pomaga pri zbiranju podatkov o obnašanju bolnikov, na 
primer o razlogih za nakup ponarejenih zdravil. 

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 127 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

17a) Vstavi se naslednji člen:
„Člen 127c
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Komisija do 30. junija 2012, nato pa vsaki 
dve leti, poroča Evropskemu parlamentu 
in Svetu o vplivu ukrepov iz te direktive in 
o potrebi po nadaljnji uskladitvi. Komisija 
v ta namen oceni zlasti, ali je potrebna 
specifična uskladitev glede prodaje zdravil 
brez recepta in prodaje takih proizvodov 
prek spleta. Poleg tega se ocenijo vhodne 
točke za ponarejena zdravila in nevarnosti 
zdravil brez recepta. Poročilo po potrebi 
vsebuje zakonodajne predloge. Po potrebi 
vsebuje predlog zakonodaje, ki bo v 
področje uporabe te direktive vključilo 
zdravila brez recepta.“

Obrazložitev

Večina ponarejenih proizvodov vstopi na trg prek nezakonitih spletnih mest. Potrošniki bi 
morali imeti možnost, da varno kupijo zdravila prek spleta in brez recepta. Poleg tega ni 
podanih veliko podatkov o tem, kje in kdaj ponarejena zdravila najverjetneje vstopijo v 
zakonito distribucijsko verigo.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(9) te direktive, če se nanašajo 
na člen 54a(5) in člena  54a(2) in 54a(3), 
v obsegu iz člena 54a(5) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
6 mesecev po objavi];

Obrazložitev

Tveganje za bolnike zaradi ponarejenih zdravil narašča, zato je treba sprejeti začasne ukrepe 
za okrepitev varnosti bolnikov pred začetkom veljavnosti. Začasni ukrepi naj bi določali tudi, 
da imetniki dovoljenj za proizvodnjo (vključno s tistimi, ki zdravila ponovno pakirajo), ki 
odstranijo ali prekrijejo zaščitne elemente, ki jih je prostovoljno nanesel izdelovalec, 
nadomestijo zaščitne elemente z enakovrednimi vidnimi zaščitnimi elementi in da so 
odgovorni, če zaradi njihovih dejanj ponarejena zdravila vstopijo v dobavno verigo. 
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) in (8) [vstaviti datum 
48 mesecev po objavi].

Obrazložitev

Tveganje za bolnike zaradi ponarejenih zdravil narašča, zato je treba sprejeti začasne ukrepe 
za okrepitev varnosti bolnikov pred začetkom veljavnosti. Začasni ukrepi naj bi določali tudi, 
da imetniki dovoljenj za proizvodnjo (vključno s tistimi, ki zdravila ponovno pakirajo), ki 
odstranijo ali prekrijejo zaščitne elemente, ki jih je prostovoljno nanesel izdelovalec, 
nadomestijo zaščitne elemente z enakovrednimi vidnimi zaščitnimi elementi in da so 
odgovorni, če zaradi njihovih dejanj ponarejena zdravila vstopijo v dobavno verigo. 

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(9) te direktive, razen če se 
nanašajo na člen 54a(5) in člena  54a(2) 
in 54a(3), v obsegu iz člena 54a(5) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
48 mesecev po objavi];

Obrazložitev

Tveganje za bolnike zaradi ponarejenih zdravil narašča, zato je treba sprejeti začasne ukrepe 
za okrepitev varnosti bolnikov pred začetkom veljavnosti. Začasni ukrepi naj bi določali tudi, 
da imetniki dovoljenj za proizvodnjo (vključno s tistimi, ki zdravila ponovno pakirajo), ki 
odstranijo ali prekrijejo zaščitne elemente, ki jih je prostovoljno nanesel izdelovalec, 
nadomestijo zaščitne elemente z enakovrednimi vidnimi zaščitnimi elementi in da so 
odgovorni, če zaradi njihovih dejanj ponarejena zdravila vstopijo v dobavno verigo. 
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