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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 
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 
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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. Poleg tega 
je potrebno nadaljnje vrednotenje kar 
zadeva možne nevarnosti zdravil brez 
recepta. Zato bi morala Komisija vsaki 
dve leti poročati Evropskemu parlamentu 
in Svetu o vplivu ukrepov iz te direktive in 
o tem, ali je potrebno nadaljnja 
uskladitev, pri tem pa se osredotočiti zlasti 
na vprašanje, ali bi morala biti zdravila 
brez recepta vključena v področje uporabe 
te direktive.

Or. en

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.

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) Komisija bi morala v sodelovanju z 
Evropsko agencijo za zdravila in oblastmi 
držav članic začeti kampanjo obveščanja 
potrošnikov o tveganju, povezanim z 
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nakupom ponarejenih zdravil. Zlasti bi 
kampanja morala ozaveščati o že 
vzpostavljenih ukrepih za preverjanje 
pristnosti, zaščitnih elementih (kot so 
hologrami in zaščitni pečati) na embalaži 
zdravil, ter o tveganju, povezanem z 
nakupom zdravil iz nepooblaščenih 
spletnih virov brez dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Vedno večje 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 3

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 Skupnosti in nacionalno 
zakonodajo o varstvu podatkov. Še 
posebej to velja za informacije o 
distribucijskih kanalih.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1
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, kar vključuje embalažo, 
oznako, ime in sestavo obeh vrst sestavin, 
vključno s pomožnimi snovmi in 
zdravilnimi učinkovinami;
(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravili;
(c) zgodovino, vključno z registri in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige.
Komisija je pooblaščena za posodabljanje 
te opredelitve na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka in mednarodnih 
sporazumov.“

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 5

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

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 izpolnjeni naslednji 
pogoji ter so potrjene istovetnost, pristnost 
in sledljivost zdravil:

Or. en

Obrazložitev

V vseh okoliščinah je treba potrditi istovetnost, pristnost in sledljivost zdravil. 

Predlog spremembe 6

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. Zlasti informacije o 
distribucijskih kanalih ne smejo biti na 
razpolago v komercialne namene.

Or. en

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 7

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) Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
oblastmi držav članic začne kampanjo 
obveščanja. Kampanja poveča 
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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.

Or. en

Obrazložitev

Vedno večje 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 8

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.

Or. en

Obrazložitev

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



PA\801034SL.doc 9/10 PE438.139v01-00

SL

Predlog spremembe 9

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

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. Predvidene 
kazni, ki so lahko tudi za kazniva dejanja, 
so učinkovite, sorazmerne in odvračalne, in 
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.

Or. en

Obrazložitev

Ponarejanje zdravil je hudo kaznivo dejanje, ki ogroža človeška življenja. To bi se moralo 
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odražati na sankcijah za ponarejanje.

Predlog spremembe 10

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 12c

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.

Or. en

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.


