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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Falšovanie liekov je závažnou organizovanou trestnou činnosťou, ktorá ohrozuje 
ľudské životy. Sankcie za falšovanie by preto mali odrážať túto skutočnosť. Bez toho, 
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aby bola porušená zásada subsidiarity, je dôležité posilniť ustanovenia smernice o 
sankciách.

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

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Zo skúsenosti vyplýva, že pri nákupe 
liekov na internete spotrebiteľ nemôže 
vždy overiť pravosť zdroja. Navyše v 
súvislosti s možnými nebezpečenstvami 
voľne predajných liekov je potrebné 
ďalšie hodnotenie. Z tohto dôvodu by 
Komisia mala každé dva roky podávať 
správu Európskemu parlamentu a Rade o 
účinkoch opatrení stanovených touto 
smernicou a o potrebe ďalšej 
harmonizácie, najmä so zameraním na 
otázku, či by sa voľne predajné lieky mali 
zahrnúť do pôsobnosti tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Väčšina falšovaných produktov vstupuje na trh prostredníctvom nelegálnych online stránok. 
Spotrebitelia by mali mať možnosť bezpečného nákupu liekov cez internet a v rámci voľného 
predaja.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3b) Komisia by mala v spolupráci s 
Európskou agentúrou pre lieky a orgánmi 
členských štátov spustiť kampaň, 
prostredníctvom ktorej by boli 
spotrebitelia informovaní o rizikách pri 
nákupe falšovaných liekov. Kampaň by 
mala predovšetkým zvýšiť informovanosť 
spotrebiteľov o už zavedených 
opatreniach na autentifikáciu, o 
bezpečnostných prvkoch (ako sú 
hologramy a bezpečnostné pečate) na 
obaloch liekov a o rizikách hroziacich pri 
nákupe liekov z neoprávnených a 
nelicencovaných online zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

„5a. Falšovaný liek:

každý liek, ktorý bol zámerne sfalšovaný, 
pokiaľ ide o jeho:
a) totožnosť vrátane obalu, označenia, 
názvu a zloženia jeho zložiek vrátane 
pomocných látok a účinných látok a ich 
dávkovania;
b) pôvod vrátane výrobcu, krajiny výroby, 
krajiny pôvodu a držiteľa rozhodnutia 
o registrácii;
c) históriu vrátane registrov a 
dokumentov umožňujúcich identifikovať 
distribučný reťazec.
Komisia je oprávnená aktualizovať túto 
definíciu na základe technického a 
vedeckého pokroku a medzinárodných 
dohôd.“

Or. en

Odôvodnenie

Z dôvodov právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa definícia „falšovaného lieku“ mala vložiť do 
textu smernice.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Identifikácia, pravosť a sledovateľnosť liekov by sa mala zabezpečiť za každých okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Pri opatreniach uvedených v tomto odseku 
sa náležite zohľadní legitímny záujem na 
ochrane dôverných informácií obchodnej 
povahy a ochrane práv priemyselného 
a obchodného vlastníctva. Predovšetkým 
informácie o distribučných kanáloch nie 
sú k dispozícii na obchodné účely.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky na ochranu údajov je nevyhnutné splniť. Predovšetkým informácie o 
distribučných kanáloch liekov by mohli byť použité na obchodné účely držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii, a teda nemali by sa im poskytnúť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Informácie vstupujúce do databázy Spoločenstva by mali byť čo najkonkrétnejšie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú ustanovenia 
o sankciách uplatniteľných na porušenia
vnútroštátnych predpisov prijatých podľa
tejto smernice a prijmú všetky opatrenia 
potrebné na zabezpečenie ich
implementácie. Ustanovené sankcie musia 
byť účinné, primerané a odrádzajúce.
Členské štáty oznámia Komisii príslušné 
ustanovenia najneskôr do [vložiť presný 
dátum 18 mesiacov od uverejnenia] 
a bezodkladne jej oznámia všetky ďalšie 
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

Bez toho, aby bola dotknutá zásada 
subsidiarity, členské štáty stanovia 
pravidlá o sankciách uplatniteľných na 
porušenia ustanovení tejto smernice 
a prijmú všetky opatrenia potrebné na 
zabezpečenie ich vykonávania. Ustanovené 
sankcie, ktoré môžu byť trestnej povahy,
sú účinné, primerané a odrádzajúce a 
uplatňujú sa na tieto spôsoby správania:

1. výroba falšovaných liekov, účinných 
látok, pomocných látok, častí, materiálov 
a príslušenstva;

2. dodávanie alebo ponuka dodávania 
vrátane sprostredkovania, nezákonného 
obchodu, skladovania, dovozu a vývozu 
falšovaných liekov, účinných látok, 
pomocných látok, častí, materiálov a 
príslušenstva;

3. vyhotovovanie falošných dokumentov 
alebo manipulácia s dokumentmi;

4. pomoc pri ktoromkoľvek z uvedených 
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spôsobov porušenia ustanovení alebo 
navádzanie na takéto porušenie;

5. pokus o ktorékoľvek z uvedených 
porušení ustanovení.
Členské štáty oznámia Komisii príslušné 
ustanovenia najneskôr do [18 mesiacov od 
uverejnenia] a bezodkladne jej oznámia 
všetky ďalšie zmeny a doplnenia, ktoré sa 
ich týkajú.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

17a. Vkladá sa tento článok:
Článok 127c

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

Odôvodnenie

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


