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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pozměňovací návrh 1

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Ze zkušeností vyplývá, že jsou-li 
léčivé přípravky nakupovány na internetu, 
spotřebitel nemá vždy možnost ověřit, zda 
je zdroj autentický. Kromě toho je třeba 
dále zhodnotit možná nebezpečí, pokud 
jde o volně prodejné léčivé přípravky.
Z tohoto důvodu by Komise měla každé 
dva roky podávat zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě o dopadech opatření, 
jež jsou stanovena touto směrnicí a 
o potřebě další harmonizace, jež se zaměří 
především na otázku, zda by volně 
prodejné léčivé přípravky měly být 
začleněny do působnosti této směrnice. 

Or. en

Odůvodnění

Většina padělaných přípravků se dostává na trh prostřednictvím nelegálních internetových 
stránek. Spotřebitelé by měli mít možnost bezpečné koupě léčivých přípravků na internetu
i volně prodejných léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Komise by měla ve spolupráci
s Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky a orgány členských států zahájit 
informační kampaň pro spotřebitele 
týkající se rizik spojených s koupí 
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padělaných léčivých přípravků. Kampaň 
by měla především zvýšit povědomí 
spotřebitelů o stávajících identifikačních 
opatřeních, bezpečnostních prvcích (jako 
jsou hologramy a bezpečnostní uzávěry) 
balení léčivých přípravků a o rizicích
spojených s koupí léčivých přípravků
z neověřených a necertifikovaných
internetových zdrojů. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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



PE438.139v01-00 6/11 PA\801034CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 5 vkládá nový 
bod 5a, který zní:
„5a. padělaným léčivým přípravkem:
každý léčivý přípravek, u něhož je zjevné 
svévolné a úmyslné padělání:
(a) identifikačních údajů, mezi něž patří
i obal, označení, název a složení, ať už jde
o jeho složky, včetně pomocných látek
a aktivních složek, nebo o dávkování;
(b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu a držitele povolení k uvádění 
na trh;
(c) historie, včetně registrů
a dokumentace, které umožňují 
identifikovat distribuční řetězec.
Komise by měla být zmocněna tuto 
definici aktualizovat na základě 
technického a vědeckého pokroku a na 
základě mezinárodních dohod.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Bezpečnostní prvky podle čl. 54 písm. 
o) nesmí být částečně ani zcela odstraněny 

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

nebo překryty, nejsou-li splněny 
následující podmínky a není-li zajištěna
identifikace, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků:

Or. en

Odůvodnění

Za všech okolností by měla být zajištěna identifikace, ověření autenticity a zpětné vysledování 
léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Opatření podle tohoto odstavce náležitě 
zohlední oprávněné zájmy chránit důvěrné 
informace obchodní povahy a ochranu práv 
průmyslového a obchodního vlastnictví. 
Zejména informace o distribučních
kanálech nejsou k dispozici pro obchodní 
účely. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 7

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Informace zadávané do databáze Společenství by měly být co nejpřesnější. 

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž je dotčena zásada subsidiarity, 
členské státy stanoví pravidla pro sankce
za porušení ustanovení této směrnice
a přijmou všechna nezbytná opatření
k zajištění jejich provádění. Stanovené
sankce, jež mohou mít povahu sankcí 
ukládaných za trestnou činnost, jsou
účinné, přiměřené a odrazující a mimo jiné 
postihují tyto typy chování:

(1) výroba padělaných léčivých přípravků, 
účinných složek, pomocných látek, 
součástí, materiálů a doplňků;

(2) dodávání či nabídka dodávek, včetně 
zprostředkování, nedovoleného 
obchodování, skladování, dovozu a vývozu 
padělaných léčivých přípravků, účinných 
složek, pomocných látek, součástí, 
materiálů a doplňků; 

(3) falšování dokumentů či manipulace
s nimi;

(4) napomáhání či účast na některém
z výše uvedených porušení;

(5) pokus o spáchání některých z výše 
uvedených porušení.
Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi 
nejpozději do [18 měsíců po vyhlášení]
a neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich budou týkat.
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Or. en

Odůvodnění

Padělání léčivých přípravků je závažnou trestnou činností, která ohrožuje lidské životy.
Příslušné sankce by to měly zohlednit. 

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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