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Predlog spremembe 11
Toine Manders

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Izkušnje kažejo, da se taka zdravila ne 
tržijo samo po nezakonitih dobavnih 
verigah, ampak pridejo do bolnikov tudi po 
zakoniti dobavni verigi. To še zlasti ogroža 
zdravje ljudi in lahko povzroči, da bolniki 
izgubijo zaupanje v zakonito dobavno 
verigo. Za odziv na to vedno večjo grožnjo 
je treba spremeniti pravila v 
Direktivi 2001/83/ES.

(3) Izkušnje kažejo, da se taka zdravila ne 
tržijo samo po nezakonitih dobavnih 
verigah, ampak pridejo do bolnikov tudi po 
zakoniti dobavni verigi. To še zlasti ogroža 
zdravje ljudi in lahko povzroči, da bolniki 
izgubijo zaupanje v zakonito dobavno 
verigo. To tega prihaja zaradi slabega 
izvajanja pravic intelektualne lastnine v 
Evropski uniji.  Izboljšati je treba 
izvajanje pravic intelektualne lastnine v 
vseh sektorjih notranjega trga, da se 
prepreči ponarejanje na splošno, zlasti pa 
proizvodnja ponarejenih zdravil. Za odziv 
na to vedno večjo grožnjo je treba 
spremeniti pravila v Direktivi 2001/83/ES.

Or. nl

Obrazložitev

Ponarejena zdravila vstopajo v zakonite distribucijske poti, ker v Evropski uniji pravice 
intelektualne lastnine niso zadovoljivo izvajane. Zato jih je nujno varovati, ne samo, da se 
prepreči proizvodnja in prodaja ponarejenih zdravil, temveč tudi, da se odpravi vsakršno 
ponarejanje.

Predlog spremembe 12
Pablo Arias Echeverría

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Komisija bi morala v sodelovanju z 
Evropsko agencijo za zdravila in organi 
držav članic začeti kampanjo obveščanja 
potrošnikov o obstoječih ukrepih za 
preverjanje vidnih zaščitnih elementov na 
ovojnini zdravil (kot so zaščitni pečati) ter 
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o tveganju, povezanem z nakupom 
ponarejenih zdravil. Zlasti bi morala 
kampanja ozaveščati potrošnike o 
tveganju, povezanem z nakupom zdravil iz 
nepooblaščenih spletnih virov brez 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Dobro seznanjeni potrošniki, ki se zavedajo problema ponarejenih zdravil na trgu in so 
pozorni nanje, bi lahko pripomogli k njihovem odkrivanju. Obstaja pa razlika med vidnimi  in 
prikritimi elementi. Vsi naj ne bi bili javni, ker bi ponarejevalci imeli dostop do istih 
podatkov. Prikritih elementov ni mogoče oceniti z golim očesom. Hologramski elementi so 
bili črtani, ker se jih zlahka in hitro kopira in torej ne prispevajo veliko k varovanju.

Predlog spremembe 13
Regina Bastos

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 Evropsko agencijo za zdravila 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.

Or. pt
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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 14
Regina Bastos

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 Evropsko agencijo za 
zdravila 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).

Or. pt

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 15
Regina Bastos

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 
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prodaje zdravil brez recepta, pri čemer naj 
se osredotoči na to, ali naj se zdravila brez 
recepta vključi v področje te direktive in 
kako.

Or. pt

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 16
Barbara Weiler

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.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 17
Regina Bastos

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

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

Or. pt

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 18
Regina Bastos

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 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
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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.

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 
zaščitnega elementa.

Or. en

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 19
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov (7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
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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.

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 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.

Or. el

Obrazložitev

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Predlog spremembe 20
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice lahko v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi prosto opredelijo 
posebne vidike pristnosti zdravil, za katere 
menijo, da so ustrezne za njihov 
distribucijski sistem za zdravila, pri tem pa 
upoštevajo zaščitne elemente, ki jih določa 
ta direktiva.
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Or. el

Obrazložitev

Direktiva določa, da se na farmacevtsko ovojnino doda zaščitne elemente, da bodo lahko 
posredniki na debelo in lekarnarji preverjali pristnost zdravil. Ti posebni zaščitni elementi v 
nadzoru postopka preverjanja pristnosti naj bi bili določeni na nacionalni ravni, v skladu z 
zahtevami distribucijskega sistema za zdravila v posamezni državi. Spoštovati je treba 
vsakršno nacionalno pobudo, ki je že bila uveljavljena ali je v postopku uveljavitve.

Predlog spremembe 21
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice lahko skupaj z 
zainteresiranimi stranmi prosto opredelijo 
posebne vidike potrditve pristnosti zdravil, 
za katere menijo, da so najustreznejši za 
njihov distribucijski sistem za zdravila, pri 
tem pa upoštevajo zaščitne elemente, 
sprejete v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu z direktivo bo treba na ovojnino zdravil dodati zaščitne elemente, ki bodo trgovcem 
na debelo in farmacevtom omogočali potrjevanje njihove pristnosti.  Podrobnosti postopka 
potrditve pristnosti naj bi bile določene na nacionalni ravni, v skladu s potrebami 
distribucijskega sistema zdravil v posamezni državi. Spoštovati bi morali nacionalne pobude, 
ki so že uvedene ali so v postopku uvajanja. 
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Predlog spremembe 22
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Za pravočasno zaščito bolnikov pred 
tveganjem zaradi ponarejenih zdravil naj 
takoj po začetku veljavnosti te direktive 
imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
deloma ali popolnoma odstranijo ali 
prekrijejo zaščitne elemente, ki jih 
uporabljajo prostovoljno, te zaščitne 
elemente nadomestijo z enakovrednimi 
zaščitnimi elementi, namenjenimi 
zagotavljanju istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil na recept. 

Or. en

Predlog spremembe 23
Barbara Weiler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(8) Vsak udeleženec dobavne verige, ki 
označuje ali pakira zdravila ali spreminja 
oznake ali ovojnino zdravil, mora biti 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo. Da bi 
bili zaščitni elementi učinkoviti, lahko 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo odstrani, 
nadomesti ali prekrije te elemente samo 
pod strogimi pogoji. Ti naj bi zagotovili 
ustrezno zaščito pred vstopom 
ponarejenih zdravil v distribucijsko verigo 
ter odražali strogo dolžnost skrbnega 
ravnanja, ki jo imajo imetniki dovoljenj za 
proizvodnjo do izvirnega proizvajalca ter 
imetniki dovoljenj za promet z zdravili do 
potrošnikov.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 24
Barbara Weiler

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Za pravočasno zaščito bolnikov pred 
tveganjem zaradi ponarejenih zdravil naj 
takoj po začetku veljavnosti te direktive 
imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
deloma ali popolnoma odstranijo ali 
prekrijejo zaščitne elemente, ki jih 
uporabljajo prostovoljno, te zaščitne 
elemente nadomestijo z enakovrednimi 
zaščitnimi elementi, namenjenimi 
zagotavljanju istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil na recept.

Or. en

Predlog spremembe 25
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje ukrepov glede 
zaščitnih elementov na ovojnini zdravil, ki 
se izdajajo na recept, in za sprejemanje 
podrobnih pravil za zdravila, ki se vnesejo 
brez dajanja v promet. Ker gre za ukrepe 
splošnega dosega, namenjene spreminjanju 

(17) Komisija mora biti predvsem 
pooblaščena za sprejemanje ukrepov glede 
zaščitnih elementov na ovojnini zdravil in 
za sprejemanje podrobnih pravil za 
zdravila, ki se vnesejo brez dajanja v 
promet. Ker gre za ukrepe splošnega 
dosega, namenjene spreminjanju 
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nebistvenih določb z dopolnitvijo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

nebistvenih določb z dopolnitvijo, jih je 
treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a 
Sklepa 1999/468/ES.

Or. el

Obrazložitev

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Predlog spremembe 26
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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, kar bo med drugim 
pripomoglo k okrepitvi uporabe sedanjih 
omejitev nezakonite dobave zdravil na 
spletu.

Or. el

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.
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Predlog spremembe 27
Antonyia Parvanova

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice naj okrepijo 
medsebojno pravosodno in policijsko 
sodelovanje, vključno prek Europola, za 
izvrševanje veljavnih omejitev nezakonite 
dobave zdravil prek spleta. 

Or. en

Obrazložitev

Možnosti za sodelovanje med državami članicam pri reševanju vprašanja nezakonite dobave 
zdravil prek spleta, vključno z izmenjavo najboljše prakse in tehnološkega znanja, so velike.
Tako sodelovanje bi moralo vključevati Europol, ki ima precejšnje izkušnje na področju 
kibernetske kriminalitete v Evropi.

Predlog spremembe 28
Barbara Weiler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
„2a. Ponarejeno zdravilo: Vsako zdravilo, 
sestavina, pomožna snov ali druga 
sestavina, ki namenoma in/ali goljufivo 
napačno predstavlja:
(a) svojo istovetnost, vključno z ovojnino 
in oznako, ime, sestavo glede katere koli 
od svojih sestavin in jakosti; in/ali
(b) svoj izvor, vključno s proizvajalcem, 
državo proizvodnje, državo izvora, 
imetnikom dovoljenja za promet z zdravili; 
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in/ali 
(c) svojo zgodovino, vključno z zapisi in 
dokumentacijo o distribucijskih poteh.
Ta opredelitev ne vpliva na  zakonodajo o 
pravicah intelektualne in industrijske 
lastnine.

Or. en

Obrazložitev

Z vključitvijo uradne opredelitve je zagotovljena dodatna pravna varnost za določbe iz 
direktive. Omogoča poenotenje izvrševanja v državah članicah s pomočjo upravnih ukrepov 
in kazenskih sankcij. Vključevati bi morala tudi pojma namerno ponarejanje oziroma 
napačno predstavljanje.

Predlog spremembe 29
Antonyia Parvanova

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 2 vstavi 
naslednja točka 2a:
„2a. Ponarejeno zdravilo 
Vsako zdravilo, ki lažno predstavlja (1) 
svojo istovetnost (2) in/ali vir (3).
Ta opredelitev zajema zdravilo, pakiranje 
ali drugo ovojnino in podatke na oznaki.
Ponarejeno zdravilo je lahko z blagovno 
znamko ali generično. Ponarejeno 
zdravilo lahko vključuje zdravila s pravimi 
sestavinami/drugimi sestavinami (4), 
napačnimi sestavinami/drugimi 
sestavinami, brez aktivnih učinkovin, z 
napačnimi količinami aktivnih učinkovin 
ali ponarejeno ovojnino.
Kršitve patentov ali spore o njih je treba 
razlikovati od ponarejanja ali ponaredkov 
zdravil.  Zdravila (tako generična kot z 
blagovno znamko), ki nimajo dovoljenja 
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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. 
Opombe:
(1) Ponarejanje zdravil je goljufivo in 
namerno. Dejavnika, ki ju je treba 
upoštevati v pravnem postopku za uvedbo 
sankcij, sta naklep in/ali malomarnost.
(2) To vključuje tudi vsako zavajajočo 
izjavo o imenu, sestavi, jakosti in drugih 
prvinah.
(3) Prav tako vključuje zavajajoče izjave o 
proizvajalcu, državi proizvodnje, državi 
izvora, imetniku dovoljenja za promet ali 
distribucijski verigi. 
(4) Nanaša se na vse sestavine zdravila."

Or. en

Obrazložitev

Da se v boju proti ponarejanju lahko jasno odsredotočimo na vir težav, izognemo napačnemu 
razumevanju ponarejenih zdravil ter sporom zaradi kršitve patenta in zdravil slabše 
kakovosti, potrebujemo jasno opredelitev ponarejenih zdravil.

Predlog spremembe 30
Regina Bastos

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:
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(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.
Komisija je pooblaščena za posodabljanje 
te opredelitve na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka in/ali 
mednarodnih sporazumov.“

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je treba v besedilo direktive uvesti opredelitev 
ponarejenega zdravila.

Predlog spremembe 31
Ashley Fox

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 namerno 
ponarejeno, kar zadeva:
(a) istovetnost, vključno z ovojnino, 
oznako, ime in sestavo tako glede sestavin, 
vključno s pomožnimi snovmi, kot 
zdravilnih učinkovin in njihovih 
odmerkov; 
(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora in imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili; 



PE439.069v01-00 18/34 AM\804410SL.doc

SL

(c) zgodovino, vključno z evidencami in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige. 
Komisija v sodelovanju z agencijo in 
organi držav članic posodablja te 
opredelitve na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka in mednarodnih 
sporazumov.
Ta opredelitev ne vpliva na zakonodajo o 
pravicah intelektualne in industrijske 
lastnine. 
Ta opredelitev ne zajema proizvodnih 
napak."

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj trenutno 
vlada zmeda o tem, kaj to so. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno 
zdravje, ne pa na možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine, patentnimi 
pravicami ali napakami v proizvodnji.

Predlog spremembe 32
Ashley Fox

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."

Or. en

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 
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omejitve morale ostati v veljavi. 

Predlog spremembe 33
Barbara Weiler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

„(o) zaščitni elementi, ki omogočajo 
preverjanje istovetnosti, pristnosti in 
sledljivosti zdravil, ki se izdajajo na 
recept, kot je opredeljeno v naslovu VI, 
razen radiofarmacevtskih izdelkov. 
Zaščitni elementi so obvezni za vsa 
zdravila z omejenega seznama zdravil, ki 
ga Komisija in države članice pripravijo 
in oblikujejo v posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
organizacijami bolnikov.“

Or. en

Obrazložitev

Tehnologija potrebna za oceno tveganja za vsako zdravilo je zelo draga, to pa bi lahko 
vplivalo na ceno zdravila in povečalo tveganje za njegovo ponarejanje. Zato je treba 
pripraviti omejen seznam zdravil, za katere je ocena potrebna. 

Predlog spremembe 34
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

zaščitni elementi, ki omogočajo preverjanje 
istovetnosti, pristnosti in sledljivosti 
zdravil, ki se izdajajo na recept, kot je 

zaščitni elementi, ki omogočajo preverjanje 
istovetnosti, pristnosti in sledljivosti 
zdravil, razen radiofarmacevtskih 
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opredeljeno v naslovu VI, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov.“

izdelkov.“

Or. el

Obrazložitev

Όλα τα ψευδεπίγραφα φάρμακα, «χορηγούμενα με ιατρική συνταγή» και «χορηγούμενα χωρίς 
ιατρική συνταγή» ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Επιπλέον 
παρατηρείται μια αυξανόμενη τάση τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ, μεταβολής 
του χαρακτηρισμού συνταγογραφούμενων φαρμάκων σε μη συνταγογραφούμενα. Στην 
αναθεωρημένη Οδηγία θα πρέπει να καλύπτονται αυτές οι δύο κατηγορίες φαρμάκων, 
λαμβανομένου υπόψη ότι οι εν λόγω κατηγορίες δεν ταυτίζονται σε όλες τις χώρες της ΕΕ, 
καθώς υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τα φάρμακα που 
χορηγούνται μόνο με ιατρική συνταγή.

Predlog spremembe 35
Barbara Weiler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) ohraniti dodatne stroške kar najnižje 
in razporediti dodatne stroške po dobavni 
verigi.

Or. en

Obrazložitev

Ohranjanje dodatnih stroškov na najnižji možni ravni ne bo dovolj za zagotavljanje splošnega 
dostopa do zelo dragih zdravil. Treba je zagotoviti, da stroški predlaganih novih varnostnih 
ukrepov ne bodo na koncu preneseni na bolnike in da bodo razporejeni po dobavni verigi med 
industrijo, distributerje na debelo in proizvajalce aktivnih farmacevtskih učinkovin.
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Predlog spremembe 36
Barbara Weiler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Imetniki dovoljenj za proizvodnjo na 
zunanji ovojnini jasno označijo, da so bili 
izvirni zaščitni elementi delno ali 
popolnoma odstranjeni ali prekriti;

Or. en

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 37
Regina Bastos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83(ES)
Člen 54a – 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 
ali prekriti, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji:

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
ali prekriti, razen če so zajamčene 
istovetnost, pristnosti in sledljivost zdravil 
in so izpolnjeni naslednji pogoji 

Or. pt

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.
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Predlog spremembe 38
Pablo Arias Echeverría

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
ali prekriti, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji ter so potrjene istovetnost, pristnost 
in sledljivost zdravil

(2) Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 
se ne smejo delno ali popolnoma odstraniti 
ali prekriti, razen če so izpolnjeni naslednji 
pogoji ter so potrjene edinstvena
istovetnost, pristnost in sledljivost zdravil:

Or. en

Obrazložitev

Zaradi popolne jasnosti bodo edine vrste zaščitnih elementov, ki omogočajo  potrditev 
pristnosti in sledljivost posameznih zavitkov pošiljk, tiste, ki na edinstven način potrjujejo 
njihovo istovetnost. 

Predlog spremembe 39
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi se štejejo za 
enakovredne, če zagotavljajo enako raven 
učinkovitosti pri preverjanju istovetnosti, 
pristnosti, sledljivosti in nespreminjanja, 
pa tudi enako raven tehnične zahtevnosti 
za podvajanje. Pri odstranjevanju, 
nadomeščanju ali prekrivanju zaščitnega 
elementa se ta pogoj uporablja tudi za 
novi zaščitni element, razen če je izvirni 
zaščitni element prikrit in ga torej ni 
možno prepoznati. 
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Or. en

Obrazložitev

Ker prikritih zaščitnih elementov ni mogoče preverjati brez predhodnih podatkov, direktiva 
uvaja različne kategorije enakovrednih zaščitnih elementov v skladu s posebnimi merili, da se 
zagotovi, da bodo v postopku prepakiranja vzporedni trgovci res lahko uporabljali 
enakovredne zaščitne znake. 

Predlog spremembe 40
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. Vendar pa 
preden predlaga posebni ukrep v skladu s 
točko (o) člena 54, opravi javno oceno 
stroškov in koristi obstoječih zaščitnih 
elementov in se posvetuje z 
zainteresiranimi stranmi, ki izvajajo in 
uporabljajo zaščitne elemente.

Or. el

Obrazložitev

Υπάρχουν ορισμένες επιλογές όσον αφορά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση φαρμάκων, τέτοιες όπως: κώδικας διαστάσεων, data
matrix, σφραγίδες, ολογράμματα, RFID, κλπ. Υπάρχουν επίσης και κάποια πιλοτικά έργα που 
αναλαμβάνουν την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων από τα χαρακτηριστικά αυτά σε εθνικό 
επίπεδο. Πριν επιλεγεί ένα ειδικό χαρακτηριστικό ασφαλείας, η Επιτροπή οφείλει να 
διενεργήσει αντίκτυπο επιπτώσεων προκειμένου να αξιολογηθούν τα υπέρ και τα κατά των 
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υφιστάμενων χαρακτηριστικών ασφαλείας, καθώς επίσης θα πρέπει να εξεταστούν και τα 
αποτελέσματα των υπό εξέταση πιλοτικών σχεδίων.

Predlog spremembe 41
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena.

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. 
Preden se predlaga poseben ukrep v 
skladu s točko (o) člena 54, Komisija 
opravi javno oceno učinka stroškov in 
koristi obstoječih zaščitnih elementov in 
se posvetuje s stranmi, ki so udeležene pri 
izvajanju in uporabi takšnih zaščitnih 
elementov.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja več možnih zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil, na primer 
enodimenzionalna koda, podatkovna matrica, žig, hologram, identifikacija na osnovi 
radijskih frekvenc, idr.  Na nacionalnih ravneh tudi potekajo pilotski projekti za ovrednotenje 
koristi teh elementov. Pred izbiro določenega zaščitnega elementa bi Komisija morala 
opraviti oceno učinka, da oceni prednosti in slabosti vseh zaščitnih elementov, ki so trenutno 
na  trgu in preučiti dosedanje izkušnje in dognanja pilotskih projektov.

Predlog spremembe 42
Barbara Weiler

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83(ES)
Člen 54a – odstavek 4 – pododstavek 3 – točka a a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) zapletenost dobavne verige;

Or. en

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 
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 43
Regina Bastos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83(ES)
Člen 54a – 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, zlasti v 
Uniji;

Or. pt

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 44
Regina Bastos

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

Or. en

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 45
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 za potrditev pristnosti zdravil.

Or. el

Obrazložitev

Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki so lahko 
osebne narave in poslovno občutljivi. Pravice lastnine teh podatkov je treba spoštovati.
Podatke o osebni porabi zdravil morajo urejati zakonodaja o varovanju podatkov ter 
nacionalni kodeksi o poklicni tajnosti.

Predlog spremembe 46
Ashley Fox

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83(ES)
Člen 54a – 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 z uporabo zaščitnih elementov 
za potrditev pristnosti zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Pri uporabi zaščitnih elementov za potrditev pristnosti zdravil nastanejo podatki, ki bi lahko 
bili osebno ali poslovno občutljivi. Lastniške pravice do takih podatkov je treba spoštovati.
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Podatke o osebni porabi zdravil bi morala urejati ustrezna zakonodajo o varovanju podatkov 
in nacionalna pravila o poklicni zaupnosti. 

Predlog spremembe 47
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83(ES)
Člen 54a – 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) Stroške, ki so povezani z ukrepi, se 
razdeli sorazmerno med vse udeležence v 
dobavni verigi in poveže s ceno zadevnega 
zdravila. 
(c) Neodvisnost sistema in zakonite 
interese pri varovanju podatkov poslovno 
zaupne narave, varovanje pravic 
industrijske in poslovne lastnine ter 
osebnih podatkov.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 48
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Odstavka 2 in 3 se uporabljata tudi za 
imetnika dovoljenja za proizvodnjo, ki 
deloma ali popolnoma odstrani ali 
prekrije zaščitne elemente, ki jih za 
namene iz odstavka (2) tega člena izvirni 
proizvajalec prostovoljno nanese na 
zdravila, ki se izdajajo na recept.

Or. en

Predlog spremembe 49
Barbara Weiler

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Article 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.
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Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 50
Barbara Weiler

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 85d

1. Komisija in države članice sprejmejo 
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 
spletnih lekarn;
Ukrepi, 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.

Or. en

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 
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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 51
Antonyia Parvanova

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.

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. Kazni, ki se uporabljajo, 
upoštevajo ogroženost javnega zdravja 
zaradi ponarejenih zdravil. Predpisane 
kazni morajo biti ustrezne, usklajene,
učinkovite, sorazmerne in odvračilne.
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.

Or. en

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 52
Barbara Weiler

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 118 ba
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. 

Or. en

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 53
Ashley Fox

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), 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];



AM\804410SL.doc 33/34 PE439.069v01-00

SL

Or. en

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 54
Ashley Fox

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].

Or. en

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 55
Ashley Fox

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), razen če se nanašajo na 
člen 54a(5) in člena  54a(2) in 54a(3), v 
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obsegu iz člena 54a(5) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
48 mesecev po objavi];

Or. en

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 56
Konstantinos Poupakis, Georgios Papastamkos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Ta direktiva ne vpliva na pravico držav 
članic, da omejijo ali prepovejo prodajo 
zdravil na recept prek spleta.

Or. el

Obrazložitev

V večini držav članic je prodaja zdravil na recept prek spleta trenutno omejena. Namen teh 
omejitev mora biti zmanjšanje možnosti, ki jih imajo proizvajalci, da javnosti nudijo dostop 
do ponarejenih zdravil. V interesu javnega zdravja in v skladu z načeli subsidiarnosti je, da se 
dovoli ohranjanje takšnih omejitev.


