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Predlog spremembe 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi 
Evropske skupnosti in zlasti člena 95
Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, zlasti člena 114 in 168
Pogodbe,

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive ni zgolj vzpostaviti delovanje notranjega trga za zdravila, temveč tudi zagotoviti 
visoko raven varovanja javnega zdravja v Evropski uniji.

Predlog spremembe 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) Komisija in države članice morajo 
podpreti novi osnutek konvencije Sveta 
Evrope o ponarejanju zdravil in podobnih 
kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno 
zdravje, ki bo predvidoma na voljo v 
podpis v letu 2010.

Or. en

Obrazložitev

Potreben je mednarodni pravni instrument v obliki konvencije, ki bo uvedel novo zakonodajo, 
vključno z novimi kaznivimi dejanji farmacevtske kriminalitete, vzpostavil posebne kazni za 
ponarejanje zdravil in zmanjševanje njihove kakovosti ter določil pravila, ki bodo urejala 
pristojnosti in žrtvam farmacevtske kriminalitete omogočala upoštevanje njihovih interesov.
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Predlog spremembe 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4c) Znatna količina zdravil, kupljenih 
prek interneta, se prodaja na spletnih 
straneh, ki ne razkrijejo svojega 
dejanskega fizičnega naslova. Zato je 
treba razlikovati med zakonitimi 
lekarnami, ki prodajajo po pošti, ali 
spletnimi lekarnami, in nezakonito 
dobavno verigo preko nenadzorovanih 
nakupov na internetu. Države članice 
morajo zagotoviti, da pristojni organi 
stalno nadzorujejo spletne strani za 
prodajo zdravil. 

Or. en

Obrazložitev

Ker je v nekaterih državah članicah prodaja prek interneta del zakonite dobavne verige, jo je 
treba upoštevati. Mednarodna skupina za boj proti ponarejanju zdravil pri Svetovni 
zdravstveni organizaciji ocenjuje, da so zdravila, kupljena na nezakonitih spletnih straneh, ki 
skrivajo svoj fizični naslov, ponarejena v več kot polovici primerov. Tega torej ne smemo 
prezreti in mora biti vključeno v direktivo.

Predlog spremembe 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4d) Evropske državljane je treba 
seznaniti z nevarnostjo, ki jo za njihovo 
zdravje pomenijo izdelki, naročeni na 
nenadzorovanih spletnih straneh ali v 
nezakonitih dobavnih verigah. Komisija 
mora skupaj z državami članicami in v 
sodelovanju z organizacijami pacientov in 
potrošniškimi organizacijami sprejeti 
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ukrepe za večjo osveščenost javnosti o 
tveganjih, povezanih z nakupom zdravil 
prek interneta. Kampanje osveščanja 
javnosti morajo državljane seznaniti, ali 
so njihove spletne lekarne uradno 
registrirane in pod nadzorom javnih 
organov.

Or. en

Obrazložitev

Boljša osveščenost je ključna prvina boja proti dobavi ponarejenih zdravil prek interneta.
Pobude za zagotavljanje informacij so ključne, saj se osveščen in podučen potrošnik lahko 
izogne ponarejenim zdravilom. Zaradi izkušenj, ki jih imajo organizacije pacientov in 
potrošniške organizacije, lahko v skupnostih, ki jih dobro poznajo, podajajo ustrezne, 
natančne in dostopne informacije.

Predlog spremembe 46
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4e) Koristno je uvesti opredelitev pojma 
„ponarejeno zdravilo“, da bi se ta zdravila 
razločevala od zakonitih zdravil v 
nepooblaščeni prodaji. Poleg tega ne gre 
zamenjevati zdravil z dovoljenjem za 
promet ali drugače zakonitih zdravil, ki 
imajo kakovostne napake, ter zdravil, ki 
zaradi proizvodnih napak ali nadaljnjega 
ravnanja ne ustrezajo zahtevam dobre 
proizvodne ali distribucijske prakse, s 
ponarejenimi zdravili.

Or. en

Obrazložitev

Namerno ponarejanje zdravil je kaznivo dejanje, zato se ne bi smelo obravnavati enako kot 
neskladnost z zahtevami dobre proizvodne prakse ali kakovostne napake, ki se v običajnih 
proizvodnih pogojih zgodijo in jih pregledno obravnavajo proizvajalci zdravil ter ustrezni 
organi ob stalni skrbi za varovanje javnega zdravja.
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Predlog spremembe 47
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Pri naročilih prek interneta je bilo 
večkrat ugotovljeno ponarejanje zdravil. V 
skladu z določbami Pogodbe, zlasti člena 
168 Pogodbe o delovanju EU, so države 
članice pristojne za ureditev distribucije 
zdravil na zadnji stopnji trgovanja, zlasti v 
lekarnah. To vključuje tudi ureditev 
distribucije zdravil po pošti in na 
internetu. Sodna praksa Sodišča državam 
članicam omogoča, da v okviru široke 
diskrecijske pravice, ki jo imajo zaradi 
nevarnosti, povezanih s tem načinom 
distribucije, uvedejo popolno prepoved 
dobave zdravil, ki se izdajo na zdravniški 
recept, po pošti.

Or. de

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati veljavno razdelitev pristojnosti. Ureditev lekarn in distribucije 
zdravil na zadnji stopnji trgovanja je prepuščeno državam članicam. Prodaja zdravil, ki se 
izdajo na recept, po pošti je prepovedana v veliki večini držav članic, kar je potrdilo Sodišče 
(Sodba z dne 11.12.2003, C-322/01, Deutscher Apothekerverband).

Predlog spremembe 48
Vicky Ford

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. Pri uvedbi obveznih 
zaščitnih elementov za zdravila je treba 
primerno upoštevati posebnosti nekaterih 
zdravil ali kategorij zdravil, kot so 
generična zdravila ali zdravila, ki jih 
dobavi proizvajalec neposredno – brez 
udeležbe tretje stranke, kot so distributerji 
na debelo, trgovci ali posredniki –
ustanovam, v katerih se zdravilo pacientu 
odmeri neposredno. 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. en

Obrazložitev

Treba je razviti učinkovit sistem za zagotavljanje istovetnosti, potrjevanje pristnosti in 
sledljivost zdravil na podlagi ocene tveganja, predvidene v členu 54a(4). Ob določanju 
zaščitnih elementov je treba upoštevati posebne značilnosti zdravila, da ne bi povzročili 
nesorazmerno visokih stroškov.  Na primer za zdravila, ki jih dobavi proizvajalec neposredno 
zdravstveni ustanovi, ki je končni porabnik in zdravilo neposredno odmeri pacientu, bi bilo 
uvajanje zaščitnih elementov kontraproduktivno.

Predlog spremembe 49
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil na recept. Pri uvedbi 
obveznih zaščitnih elementov za zdravila 

(7) Zaradi upoštevanja novih profilov 
tveganj in hkratnega zagotavljanja 
delovanja notranjega trga za zdravila je 
treba na ravni Skupnosti opredeliti zaščitne 
elemente, namenjene za zagotavljanje 
istovetnosti, potrditev pristnosti in 
sledljivost zdravil. Pri uvedbi obveznih 
zaščitnih elementov za zdravila je treba 
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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.

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. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pristnost vseh kategorij zdravil, tako tistih na recept kot tistih brez 
recepta. Vsa zdravila, tako tista na recept kot tista v prosti prodaji, so posebni proizvodi, ki 
imajo v primeru ponaredbe lahko usodne posledice za človekovo zdravje. Prehajanje zdravil 
iz kategorije na recept v kategorijo zdravil brez recepta stalno narašča na nacionalni in 
evropski ravni. Poleg tega je v nekaterih državah članicah v veljavi navada, da se 
predpisujejo tudi zdravila v prosti prodaji.

Predlog spremembe 50
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Državam članicam in zainteresiranim 
stranem bi treba dovoliti, da se same 
odločijo za njim lastne tehnologije proti 
ponarejanju, za katere menijo, da najbolj 
ustrezajo njihovim sistemom za 
distribucijo zdravil, ob upoštevanju 
oznake pristnosti, ki jo uvaja ta direktiva.

Or. it

Obrazložitev

Ta direktiva bo zahtevala uporabo oznake pristnosti na embalaži zdravil, da bodo farmacevti 
in trgovci na debelo lahko preverili njihovo pristnost. Posebnosti varnostnega sistema bodo 
določene na nacionalni ravni glede na posebne potrebe nacionalnega sistema za distribucijo 
zdravil. Treba bo upoštevati nacionalne pobude, ki so se že izvajale ali se še izvajajo.
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Predlog spremembe 51
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Državam članicam bi bilo treba 
prepustiti, da v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi posebne vidike 
potrjevanja pristnosti zdravil obravnavajo 
tako, kot menijo, da je najbolje za njihov 
trg zdravil, ob upoštevanju zaščitnih 
elementov, določenih v skladu s to 
direktivo. 

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pristnost zdravil, ki se izdajo na recept, in zdravil brez recepta.

Predlog spremembe 52
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a) Države članice morajo ob 
sodelovanju z zainteresiranimi stranmi 
prosto odločati o posebnih vidikih 
potrjevanja pristnosti zdravil, ki po 
njihovem mnenju najbolj ustrezajo 
njihovemu sistemu distribucije zdravil, pri 
tem pa upoštevati zaščitne elemente v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s to direktivo bo treba na ovojnino zdravil dodati zaščitne elemente, ki bodo 
trgovcem na debelo in farmacevtom zagotavljali njihovo pristnost.  Posebne vidike 
potrjevanja pristnosti je treba opredeliti na nacionalni ravni, v skladu s potrebami vsakega 
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nacionalnega sistema distribucije zdravil. Treba je upoštevati nacionalne pobude, ki se že 
izvajajo ali se bodo začele izvajati v kratkem.

Predlog spremembe 53
Amalia Sartori

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Tehnologije, ki omogočajo 
identifikacijo in sledljivost posameznih 
količin farmacevtskih proizvodov, so 
lahko sredstvo za učinkovitejši boj proti 
ponarejanju zdravil, zato jih morajo 
institucije, ki so zadolžene za varovanje 
javnega zdravja v Evropi, natančno 
preučiti.

Or. it

Obrazložitev

Treba je upoštevati vse tehnologije, ki so na voljo v boju proti temu pojavu, škodljivemu za 
zdravje evropskih državljanov.

Predlog spremembe 54
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7b) Da bi se pacienti pravočasno zaščitili 
pred tveganji zaradi ponarejenih zdravil, 
mora imetnik dovoljenja za proizvodnjo, 
ki delno ali v celoti odstrani ali prekrije 
prostovoljno uporabljene zaščitne 
elemente, slednje nadomestiti z 
enakovrednimi zaščitnimi elementi, ki 
morajo zagotavljati istovetnost ter 
potrjevati pristnost in sledljivost zdravil na 
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recept, takoj ko začne veljati ta direktiva.

Or. en

Obrazložitev

Tudi ko bo direktiva začela veljati, se najbrž še nekaj let ne bodo uporabljali kakšni konkretni 
ukrepi. Zato bi morali začasni ukrepi veljati, dokler ne bo mogoče izvajati predvidenih 
ukrepov.  V slednjih bi moralo biti med drugim zahtevano, da mora imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo (tudi tisti, ki izdelke prepakira), ki odstrani ali prekrije zaščitne elemente, ki jih je 
prostovoljno namestil tvorec, te elemente nadomestiti z enako očitnimi zaščitnimi elementi, ter 
da je dosledno odgovoren v primeru vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo zaradi 
njegovega ravnanja.

Predlog spremembe 55
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7c) Uporaba tehnologij, s katerimi je 
mogoče potrditi pristnost in ugotoviti 
sledljivost zdravil na ravni individualnega 
odmerka (t.j. kapsule, tablete ali tekočine 
v neposredni embalaži, ki je ni možno 
odpreti brez vidnih poškodb), je tudi lahko 
v veliko pomoč pri boljšem spremljanju 
zdravil na trgu. 

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo tehnologij za potrjevanje pristnosti in ugotavljanje sledljivost zdravil na ravni 
individualnega odmerka, ki dopolnjujejo predlagane zaščitne elemente na embalaži zdravil, 
bo mogoče hitro odkriti ponarejena zdravila, s tem pa dodatno zmanjšati zdravstvena in 
varnostna tveganja zaradi uporabe ponarejenih zdravil za paciente.
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Predlog spremembe 56
Frédérique Ries

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 embalažo 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. Strogi pogoji bi 
morali ustrezno ščititi pred vstopom 
ponarejenih zdravil v distribucijsko verigo 
in odražati strogo dolžnost skrbnosti teh 
imetnikov dovoljenja za proizvodnjo do 
izvirnega proizvajalca, imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili in 
potrošnika zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Pacienti in drugi akterji v dobavni verigi morajo biti izrecno obveščeni z označbo na 
embalaži tam, kjer so bili zaščitni elementi odstranjeni in nadomeščeni.

Predlog spremembe 57
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Za povečanje zanesljivosti v 
distribucijski verigi morajo distributerji na 
debelo sami ali prek organa, pooblaščenega 
za to, preveriti, ali njihovi dobavitelji 
ravnajo skladno z dobro distribucijsko 
prakso.

(10) Za povečanje zanesljivosti v 
distribucijski verigi morajo distributerji na 
debelo sami ali prek organa, pooblaščenega 
za to, preveriti, ali njihovi dobavitelji 
ravnajo skladno z dobro distribucijsko 
prakso. Za sledljivost distribucijske verige 
tudi za imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom bi mu morali trgovci na debelo 
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zagotoviti tudi informacije o prejetih 
naročilih.  

Or. de

Predlog spremembe 58
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11 a) Evropski državljani bi morali biti 
pozorni na tveganja, ki je pojavljajo pri 
naročanju zdravil pri nezakonitih 
dobaviteljih. Zlasti bi bilo treba spodbujati 
ukrepe za obveščanje v državah članicah 
in po Evropi. Komisija in države članice 
bi morale sprejeti ukrepe za večjo 
ozaveščenost javnosti o tveganjih, 
povezanih z nakupom zdravil na 
internetu.

Or. de

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti pristnost zdravil, ki se izdajo na recept, in zdravil brez recepta.

Predlog spremembe 59
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Zlasti je treba spodbujati 
informativne kampanje na nacionalni in 
evropski ravni. Komisija in države članice 
bi morale sprejeti učinkovite ukrepe za 
boljšo ozaveščenost javnosti o nevarnostih 
nakupa zdravil prek interneta.
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Or. it

Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Državljane je treba odločno odvrniti od nakupa 
zdravil prek nezakonitih distribucijskih kanalov, zato je treba spodbuditi vzgojne kampanje na 
to temo na nacionalni in evropski ravni.

Predlog spremembe 60
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin mora biti skladna z dobro 
proizvodno prakso ne glede na to, ali se te 
učinkovine proizvajajo v Skupnosti ali 
uvažajo. V zvezi s proizvodnjo aktivnih 
farmacevtskih učinkovin v tretjih državah 
je treba zagotoviti, da pravila za 
proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin, namenjenih izvozu v Skupnost, 
vključno z inšpekcijskimi pregledi in 
izvrševanjem, določajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni, ki jo 
določa zakonodaja Skupnosti.

(13) Proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin ali pomožnih snovi mora biti 
skladna z ustrezno dobro proizvodno 
prakso, ki velja v Skupnosti ne glede na to, 
ali se te učinkovine ali pomožne snovi 
proizvajajo v Skupnosti ali uvažajo. V 
zvezi s proizvodnjo aktivnih farmacevtskih 
učinkovin v tretjih državah je treba 
zagotoviti, da pravila za proizvodnjo 
aktivnih farmacevtskih učinkovin, 
namenjenih izvozu v Skupnost, vključno z 
inšpekcijskimi pregledi in izvrševanjem, 
določajo raven varovanja javnega zdravja, 
enakovredno ravni, ki jo določa 
zakonodaja Skupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi in aktivne farmacevtske učinkovine bi morala veljati ustrezna dobra 
proizvodna praksa, razvita na evropski ravni, ki bi upoštevala njihove posebnosti. Evropska 
komisija mora oblikovati posebna načela dobre proizvodnje za aktivne farmacevtske 
učinkovine in posebna načela dobre proizvodnje za pomožne snovi, pri čemer mora upoštevati 
značilnost teh dveh različnih kategorij sestavin, zlasti dejstvo, da pomožne snovi nimajo 
terapevtskega učinka.
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Predlog spremembe 61
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Farmacevtske pomožne snovi, ki 
niso aktivne farmacevtske učinkovine in 
se uporabljajo v proizvodnji zdravil, mora 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ustrezno nadzorovati, tako da jih preveri 
in potrdi, da so primerne za uporabo v 
proizvodnji zdravil v skladu z načeli dobre 
proizvodne prakse ter da preverjanje 
zagotavlja ustrezno raven varovanja 
javnega zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Vključitev pomožnih snovi v področje uporabe je pomembna, vendar je treba pomožne snovi 
obravnavati ločeno od aktivnih farmacevtskih učinkovin, zanje pa morajo veljati tudi posebne 
zahteve, drugačne od zahtev za aktivne farmacevtske učinkovine. Imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo je odgovoren za zagotavljanje kakovosti pomožnih snovi, ki mora ustrezati 
svojemu namenu, ta določba pa je že vključena v dobro proizvodno prakso EU za zdravila za 
uporabo v humani medicini.

Predlog spremembe 62
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17a) Za ugotavljanje istovetnosti vsakega 
posameznega pakiranja zdravila, ki se 
izdaja na recept, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov, morajo biti 
med zaščitnimi elementi nekatere 
značilnosti proizvoda (t.j. oznaka 
proizvoda, rok uporabe, številka serije). Ti 
podatki morajo biti v strojno berljivi 
obliki, usklajeni na evropski ravni, in 
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temeljiti na enem od mednarodnih 
standardov označevanja.

Or. en

Obrazložitev

Neprekinjen sistem preverjanja zdravil bi moral omogočati sistematski nadzor serijske 
številke na vsaki embalaži ob izdaji zdravila, preden ga dobi pacient. Zato bi morala biti vsa 
zdravila na recept, razen radiofarmacevtskih izdelkov, označena s serijsko številko za 
določanje istovetnosti posameznega pakiranja, ki bo usklajena in standardizirana po vsej 
Evropi.

Predlog spremembe 63
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale sodelovati 
pri izvajanju obstoječih omejitev v zvezi z 
nezakonito trgovino z zdravili na 
internetu, med drugim prek Europola. 

Or. de

Predlog spremembe 64
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Države članice bi morale sodelovati 
z Europolom za še večjo omejitev 
nezakonite oskrbe z zdravili prek 
interneta.

Or. it
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Obrazložitev

Sodelovanje med državami članicami v boju proti nezakoniti distribuciji zdravil prek interneta 
je zelo razvejano in vključuje na primer izmenjavo najboljše prakse in tehnološkega znanja.
To sodelovanje bi moralo vključevati tudi Europol, ki je pridobil že veliko izkušenj na 
področju kaznivih dejanj na spletnih straneh.

Predlog spremembe 65
Judith A. Merkies

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) Ponarejena zdravila: 

Vsako zdravilo, ki je bilo namerno 
ponarejeno, kar zadeva:

(a) istovetnost, kar vključuje embalažo, 
oznako, ime in sestavo sestavin, vključno s 
sestavinami embalaže, pomožnimi snovmi 
in zdravilnimi učinkovinami, ter odmerek;
in/ali

(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora in imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravili; in/ali

(c) zgodovino, vključno z zapisi in 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige.
Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
oblastmi držav članic posodablja to 
opredelitev na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka ter mednarodnih 
sporazumov.
Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
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pravicah.
Ta opredelitev ne vključuje nenamernih 
proizvodnih napak.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnostni in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj trenutno 
ni jasno, kaj to so. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na 
možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine ali patentnimi pravicami oziroma s 
proizvodnimi napakami.

Predlog spremembe 66
Jorgo Chatzimarkakis

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 je bilo namerno ponarejeno glede na:
(a) njegove lastnosti, vključno z embalažo, 
oznako, poimenovanjem in recepturo, 
tako glede farmacevtskih učinkovin kot 
glede njihovega odmerjanja;
(b) njegovo proizvodnjo, vključno s 
proizvajalcem, državo proizvodnje, državo 
izvora in imetnikom dovoljenja za promet 
z zdravili;
(c) njegov izvor, vključno z registrom in 
dokumentacijo, s katero je mogoče 
identificirati dobavno verigo.
Komisija to opredelitev prilagodi 
tehničnemu in znanstvenemu napredku 
ter mednarodnim sporazumom.
Opredelitev ne zadeva kršitev zakonodaje 
o pravicah industrijske lastnine.
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Opredelitev ne vključuje napak v 
proizvodnji.“

Or. de

Predlog spremembe 67
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 1 se za točko 3 vstavi naslednja 
točka 3a:

(3a) Pomožna snov: 

„Pomožne snovi so sestavine farmacevtske 
oblike, razen zdravilne učinkovine. 
Pomožne snovi so med drugim na primer 
polnila, razgrajevala, drsiva, barvila, 
antioksidanti, konzervansi, dodatki, 
stabilizatorji, zgoščevalci, emulgatorji, 
sredstva za povečanje topnosti in 
prepustnosti, snovi za izboljšanje okusa in 
arome, pa tudi sestavine zunanjih delov 
zdravil, na primer želatinskih kapsul.“

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je opredelitev pomožnih snovi. Pomožna snov je sestavni del končnega izdelka. 
Opredelitev je skladna s smernicami za pomožne snovi Odbora za zdravila za uporabo v 
humani medicini Evropske agencije za zdravila. 

Predlog spremembe 68
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 1 se za točko 5 vstavi 
naslednja točka 5a:
„(5a) Ponarejena zdravila:

Vsako zdravilo, ki je bilo namerno 
ponarejeno, kar zadeva:
(a) istovetnost, kar vključuje embalažo, 
oznako, ime ali sestavo tako sestavin, 
vključno s pomožnimi snovmi in 
zdravilnimi učinkovinami, kot odmerka;
(b) izvor, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo izvora ali imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravili;
(c) zgodovino, vključno z registri ali 
dokumenti, ki omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti distribucijske verige.
Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
oblastmi držav članic posodablja to 
opredelitev na podlagi tehničnega in 
znanstvenega napredka ter mednarodnih 
sporazumov.
Ta opredelitev ni povezana s kršitvami 
zakonodaje o pravicah intelektualne in 
industrijske lastnine ali patentnih 
pravicah.
Ta opredelitev ne vključuje proizvodnih 
napak.“

Or. en

Obrazložitev

Zaradi pravne varnostni in jasnosti je potrebna opredelitev ponarejenih zdravil, saj trenutno 
ni jasno, kaj to so. Direktiva bi se morala osredotočiti na posledice za javno zdravje, ne pa na 
možne težave, povezane s pravicami intelektualne lastnine ali patentnimi pravicami oziroma s 
proizvodnimi napakami.

Predlog spremembe 69
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 17 a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vse dejavnosti, ki obsegajo neodvisno 
pogajanje v imenu druge osebe o prodaji
ali nakupu zdravil ali zaračunavanje ali 
posredovanje zdravil, razen izdajanja 
zdravil javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Vse dejavnosti, ki obsegajo prodajo, 
nakup ali zaračunavanje zdravil, razen 
fizičnega ravnanja in izdajanja zdravil 
javnosti, in ne spadajo v opredelitev 
prometa na debelo.“

Or. en

Obrazložitev

V direktivi je treba uporabiti lahko razumljive opredelitve, katerih pomen ne zbuja 
negotovosti. Zato je v opredelitvah treba razločevati med trgovanjem in posredovanjem, saj
trgovanje vključuje primere, v katerih je trgovec lastnik zdravila, posredovanje pa ne, ne eni 
ne drugi pa zdravil ne posedujejo fizično, zato ne morejo nadzorovati ravnanja z njimi.

Predlog spremembe 70
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 17a vstavi 
naslednja točka 17b:
„(17b) Osebe, pooblaščene za dobavo 
zdravil: 
osebe ali pravne osebe, ki imajo 
dovoljenje za trgovino z zdravili na debelo, 
brez škode za osebe ali pravne osebe, od 
katerih se dovoljenje ne zahteva.“

Or. de

Obrazložitev

Direktiva 2001/83/ES ne vsebuje opredelitve „oseb, pooblaščenih za dobavo zdravil“, čeprav 
se izraz v njej pojavlja. Za učinkovito zaščito pred vstopom ponarejenih zdravil v zakonito 
dobavno verigo je treba natančno opredeliti vse udeležence v dobavni verigi.
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Predlog spremembe 71
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 18 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 1 se za točko 18a vstavi 
naslednja točka 18b:
(18b) Osebe, pooblaščene za izdajanje 
zdravil: 
osebe ali subjekti, ki imajo dovoljenje za 
promet na debelo, pri čemer so izključeni 
osebe ali subjekti, oproščeni obveznosti, 
da imajo pooblastilo za izdajanje zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Treba je vključiti opredelitev, ki bo razlagala pomen „oseb, pooblaščenih za izdajo zdravil“, 
saj ste ta izraz v sedanji direktivi uporablja brez opredelitve. Opredelitev je potrebna za 
zagotovitev ustrezne in neprekinjene dobave zdravil prek oseb, pooblaščenih za izdajanje 
zdravil javnosti. Za učinkovito zaščito pred ponarejenimi zdravili je treba jasno določiti vse 
udeležence v dobavni verigi ali okoli nje, opredeliti njihove dejavnosti, zanje izdati vsa 
potrebna dovoljenja, jih nadzorovati in pregledovati.

Predlog spremembe 72
Vicky Ford

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. Nobena določba te direktive ne vpliva 
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na pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo prodajo zdravil na recept prek 
interneta.“

Or. en

Obrazložitev

Velika večina držav članic za zdaj omejuje prodajo zdravil na recept prek interneta. Zaradi te 
omejitve so med drugim priložnosti, da bi ponarejevalci ponarejena zdravila dali na 
razpolago javnosti, kolikor se da majhne. V interesu javnega zdravja in v skladu z načelom 
subsidiarnosti je treba omogočiti te omejitve tudi v prihodnje.

Predlog spremembe 73
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Article 1 – point 2 a (neu) 
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) Določbe te direktive ne posegajo v 
pravico držav članic, da omejijo ali 
prepovejo trgovino z zdravili, ki se izdajo 
na zdravniški recept, na internetu.“

Or. de

Predlog spremembe 74
Amalia Sartori

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):
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"(3a) Ta direktiva ne nikakor spremeni 
pravice držav članic, da omejijo ali 
prepovejo prodajo zdravil na recept prek 
interneta."

Or. it

Obrazložitev

Trenutno večina držav članic omejuje prodajo zdravil prek interneta. Te omejitve med drugim 
prispevajo k zmanjšanju količine ponarejenih zdravil, ki so ljudem na voljo. Omejitve bi 
morale ostati v veljavi v korist javnega zdravja in v skladu z načelom subsidiarnosti.

Predlog spremembe 75
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (a) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
zagotovi, da se oceni primernost vhodnih 
snovi, ki niso aktivne farmacevtske 
učinkovine, za uporabo v farmacevtskih 
proizvodih. Imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo zagotovi, da je postopek za 
pridobitev ocene opisan v sistemu 
kakovosti, ki mora biti pristojnim 
organom na razpolago za pregled.

Or. en
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Obrazložitev

Značilnosti dobavne verige se med aktivnimi farmacevtskimi učinkovinami in pomožnimi 
snovmi zelo razlikujejo. Potrebne so določbe za pomožne snovi v posebnem členu, ki bodo 
pomožne snovi jasno ločevale od aktivnih farmacevtskih učinkovin in zanje določale ustrezno 
raven nadzora. Proizvajalci pomožnih snovi in dobavna veriga za surovine se nadzorujejo 
prek sistema kakovosti za imetnike dovoljenja za proizvodnjo, ki je pod nadzorom 
usposobljene osebe EU, ki je tudi sama pod regulativnim nadzorom.

Predlog spremembe 76
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (a) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka f – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za pomožne snovi se uporabljajo posebna 
načela dobre proizvodne prakse, ki jih 
oblikuje Komisija v skladu s členom 84a.

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi in aktivne farmacevtske učinkovine bi morala veljati ustrezna dobra 
proizvodna praksa, razvita na evropski ravni, ki bi upoštevala njihove posebnosti. Evropska 
komisija mora oblikovati posebna načela dobre proizvodnje za aktivne farmacevtske 
učinkovine in posebna načela dobre proizvodnje za pomožne snovi, pri čemer mora upoštevati 
značilnost teh dveh različnih kategorij sestavin, zlasti dejstvo, da pomožne snovi nimajo 
terapevtskega učinka.

Predlog spremembe 77
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka (b) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se sumi, da so 
ponarejena kot zdravila, ki naj bi jih 

„(g) obvestiti pristojni organ o zdravilih, za 
katera izve ali za katera se upravičeno 
sumi, da so ponarejena kot zdravila, ki naj 
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izdelal, kar zadeva njihovo istovetnost, 
zgodovino ali vir.“

bi jih izdelal, kar zadeva njihovo 
istovetnost, zgodovino ali vir.“

Or. el

Predlog spremembe 78
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 – točka h (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Doda se črka (h):
"(h) uvoz zdravilnih učinkovin iz tretjih 
držav je treba posebej nadzorovati, da se 
tako preveri dobra proizvodna praksa in s 
tem povezana kakovost zdravilnih 
učinkovin."

Or. it

Obrazložitev

Treba je povečati nadzor zlasti nad uvozom zdravilnih učinkovin iz tretjih držav, vendar je 
treba ločiti med nadzorom nad dobro proizvodno prakso, torej nad kakovostjo zdravilnih 
učinkovin, in preverjanjem tako imenovanih ponaredkov ali ponarejanja, ki zadeva morebitne 
imetnike patenta.

Predlog spremembe 79
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Direktiva 2001/83/ES
Člen 46 b – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 
proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
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obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina, vsaj enakovredni 
standardom, predpisanim v Skupnosti, ter 
da za obrat veljata nadzor in izvrševanje, ki 
zagotavljata, da se ni mogoče izogniti tej 
dobri proizvodni praksi.

obrat, v katerem se izdeluje izvožena 
zdravilna učinkovina in nadzorni 
mehanizmi, vsaj enakovredni standardom, 
predpisanim v Skupnosti, ter da za obrat 
veljata nadzor in izvrševanje, ki 
zagotavljata, da se ni mogoče izogniti tej 
dobri proizvodni praksi.

Or. el

Predlog spremembe 80
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 47 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Treba je sprejeti načela v obliki smernic, v 
skladu s katerimi imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo zagotavlja, da so pomožne 
snovi primerne za uporabo v proizvodnih 
postopkih. Ti postopki se izvajajo na 
podlagi analize tveganja v skladu z načeli 
dobre proizvodne prakse. 

Or. en

Obrazložitev

Razviti je treba primerne in sorazmerne smernice za pomožne snovi in zdravilne učinkovine, 
saj se značilnosti njunih dobavnih verig zelo razlikujejo. Predlaga se, da že obstoječe 
smernice služijo kot podlaga za nadzor za pomožne snovi in se okrepijo z ustreznimi 
dodatnimi zahtevami, kadar je to potrebno. Predlaga se pragmatični pristop, s katerim bi bile 
izpolnjene zahteve veljavne zakonodaje in bi se dograjevali že obstoječi učinkoviti sistemi.
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Predlog spremembe 81
Angelika Niebler

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 in zdravil, ki 
zaradi posebnih značilnosti niso primerna 
za promet na debelo in v lekarnah, ter jih 
proizvajalec zato neposredno prodaja 
klinični ustanovi, v kateri se neposredno 
odmerijo pacientu.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je razviti učinkovit sistem za preverjanje istovetnosti in pristnosti zdravil na podlagi 
ocene tveganja iz člena 54a(4). Ko se določajo zaščitni elementi, je treba upoštevati posebne 
značilnosti zdravila. Uporabo zaščitnih elementov je treba oceniti na podlagi značilnosti 
zdravila, da se zagotovi njegova pristnost. Nekatera zdravila se lahko odmerjajo zgolj v 
bolnišnicah. Uporaba zaščitnih elementov na teh zdravilih ne bi veliko izboljšala varnosti 
bolnikov, lahko pa bi časovno zamaknila dostop do teh zdravil.

Predlog spremembe 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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 

(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 in zdravil, ki 
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radiofarmacevtskih izdelkov.“ zaradi posebnih značilnosti niso primerna 
za promet na debelo in v lekarnah, ter jih 
proizvajalec zato neposredno prodaja 
klinični ustanovi, v kateri se neposredno 
odmerijo pacientu.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je razviti učinkovit sistem za preverjanje istovetnosti in pristnosti zdravil na podlagi 
ocene tveganja iz člena 54a(4). Ko se določajo zaščitni elementi, je treba upoštevati posebne 
značilnosti zdravila. Uporabo zaščitnih elementov je treba oceniti na podlagi značilnosti 
zdravila, da se zagotovi njegova pristnost. Nekatera zdravila se lahko odmerjajo zgolj v 
bolnišnicah. Uporaba zaščitnih elementov na teh zdravilih ne bi veliko izboljšala varnosti 
bolnikov, lahko pa bi časovno zamaknila dostop do teh zdravil.

Predlog spremembe 83
Jorgo Chatzimarkakis

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, ki zaradi 
svojih posebnih lastnosti niso primerni za 
distribucijo prek trgovcev na debelo in 
lekarn in jih zato proizvajalec neposredno 
dobavlja kliničnim ustanovam, kjer se 
neposredno dajejo pacientom;“

Or. de
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Predlog spremembe 84
Patrizia Toia

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, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov."

Or. it

Obrazložitev

Treba je zagotoviti pristnost vseh kategorij zdravil, tako tistih na recept kot tistih brez 
recepta. Vsa zdravila, tako tista na recept kot tista v prosti prodaji, so posebni proizvodi, ki 
imajo v primeru ponaredbe lahko usodne posledice za človekovo zdravje. Prehajanje zdravil 
iz kategorije na recept v kategorijo zdravil brez recepta stalno narašča na nacionalni in 
evropski ravni.

Predlog spremembe 85
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ti zaščitni elementi se uporabljajo brez 
diskriminacije med načini prodaje.

Or. de
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Predlog spremembe 86
Judith A. Merkies

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi se štejejo za 
enakovredne, kadar zagotavljajo enako 
raven učinkovitosti pri preverjanju 
istovetnosti, pristnosti, sledljivosti in 
nespreminjanja, pa tudi enake ravni 
tehnične zahtevnosti za podvajanje. Ta 
točka se uporablja tudi za nov zaščitni 
element, kadar se z njim odstranjuje, 
nadomešča ali prekrije starega.

Or. en

Obrazložitev

Da bi vzporedni trgovci lahko uporabljali enakovredne zaščitne elemente pri prepakiranju, je 
treba v direktivo uvesti različne kategorije enakovrednih elementov v skladu s posebnimi 
merili.

Predlog spremembe 87
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi se štejejo za 
enakovredne, kadar zagotavljajo enako 
raven učinkovitosti pri preverjanju 
istovetnosti, pristnosti, sledljivosti in 
nespreminjanja, pa tudi enake ravni 
tehnične zahtevnosti za podvajanje. Ta 
točka se uporablja tudi za nov zaščitni 
element, kadar se z njim odstranjuje, 
nadomešča ali prekrije starega, razen 
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kadar je prvotni zaščitni element prikrit in 
ga zato ni mogoče prepoznati.

Or. en

Obrazložitev

Da bi vzporedni trgovci lahko uporabljali enakovredne zaščitne elemente pri prepakiranju, je 
treba v direktivo uvesti različne kategorije enakovrednih elementov v skladu s posebnimi 
merili, pri tem pa upoštevati dejstvo, da se prikritih zaščitnih elementov ne da preveriti brez 
predhodnih podatkov.

Predlog spremembe 88
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Pacienti in drugi akterji v dobavni verigi morajo biti izrecno obveščeni z označbo na 
embalaži tam, kjer so bili zaščitni elementi odstranjeni in nadomeščeni.

Predlog spremembe 89
Judith A. Merkies

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zaščitni elementi iz točke (o) člena 54 se 
uporabljajo brez razlikovanja med 
distribucijskimi kanali.

Or. en

Obrazložitev

Če se za zdravilo ugotovi, da potrebuje dodatne zaščitne elemente, je treba to zaščito 
uporabiti ne glede na distribucijski kanal, da bi se preprečila nepotrebna zmeda.

Predlog spremembe 90
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo so v 
skladu z Direktivo Sveta 85/374/EGS 
odgovorni za škodo, povzročeno z zdravili, 
ki so ponarejena, kar zadeva njihovo 
istovetnost.

(3) Imetniki dovoljenja za proizvodnjo iz 
odstavka 2 tega člena štejejo za 
proizvajalce v skladu z Direktivo Sveta 
85/374/EGS. Za škodo, povzročeno z 
zdravili, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, so odgovorni 
izvirnemu proizvajalcu, imetniku 
dovoljenja za promet z zdravili in 
potrošniku.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je razjasnitev, da se zagotovi, da bodo imetniki dovoljenja za proizvodnjo, ki 
zdravila prepakirajo, dosledno odgovorni za svoje dejavnosti, tudi tam, kjer v dobavno verigo 
vstopijo ponarejena zdravila.
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Predlog spremembe 91
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – 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 v 
skladu s točko (o) člena 54 predlaga 
poseben ukrep, mora Komisija izvesti 
javno oceno učinka glede stroškov in 
koristi obstoječih zaščitnih elementov ter 
posvetovanje s stranmi, vključenimi v 
izvajanje in uporabo teh zaščitnih 
elementov.

Or. en

Obrazložitev

Glede zaščitnih elementov obstajajo številne možnosti, ki se lahko uporabijo za preverjanje 
pristnosti, na primer enodimenzionalna koda, dvodimenzionalno označevanje s črtnimi 
kodami, žigi, hologrami, radiofrekvenčna identifikacija itd. Poleg tega se izvajajo pilotski 
projekti na nacionalni ravni, v katerih se ocenjujejo koristi teh elementov. Preden Komisija 
izbere določen zaščitni element, mora izvesti oceno učinka, s katero oceni prednosti in 
pomanjkljivosti vseh zaščitnih elementov, ki so trenutno na tržišču, upoštevati pa mora tudi 
vse obstoječe izkušnje in rezultate izvedenih pilotskih projektov.

Predlog spremembe 92
Patrizia Toia

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

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. Ti ukrepi, 
namenjeni za spreminjanje nebistvenih 

4. Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje točke (o) člena 54 ter 
odstavkov (1) in (2) tega člena. Preden 
predloži dejanski predlog v skladu s 
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določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se 
sprejmejo v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 121(2a).

členom 54, črka (o), Komisija oceni 
učinek na stroške in prednosti veljavnih 
sistemov proti ponarejanju ter se 
posvetuje z zainteresiranimi stranmi o 
izvedbi in uporabi oznake pristnosti. Ti 
ukrepi, namenjeni za spreminjanje 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).

Or. it

Obrazložitev

Obstaja vrsta tehnologij proti ponarejanju, kot so enodimenzionalna koda, podatkovna 
matrica, oznake, hologrami, radiofrekvenca (RFID) itd. Preden se odloči za določeno oznako 
proti ponarejanju, bi Komisija morala oceniti vpliv ter vse razloge za in proti oznakam, ki so 
na tržišču, ter upoštevati dosedanje izkušnje in rezultate že zaključenih pilotnih projektov.

Predlog spremembe 93
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 54 a – odstavek 4 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pred sprejetjem izvedbenega 
ukrepa iz člena 54(o) opravi javno oceno 
učinka stroškov in koristi obstoječih 
zaščitnih elementov in se posvetuje z 
vsemi stranmi, udeleženimi pri izvajanju 
in uporabi teh zaščitnih elementov.

Or. de

Obrazložitev

V zvezi z zaščitnimi elementi obstaja veliko možnosti: enodimenzionalni kazalniki, podatkovna 
matrica, žigi, hologrami itd. Na nacionalni ravni se izvajajo pilotski projekti za oceno 
različnih prednosti zaščitnih elementov. Komisija bi morala pred izborom določenega 
zaščitnega elementa opraviti oceno vseh zaščitnih elementov, ki so na trgu.
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Predlog spremembe 94
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) če se proizvod dobavlja neposredno 
(brez udeležbe tretjih strank, kot so 
distributerji na debelo, trgovci ali 
posredniki) v zdravstveno ustanovo, v 
kateri se zdravilo neposredno odmeri 
pacientu.

Or. en

Predlog spremembe 95
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Države članice zagotovijo, da se 
spoštujeta lastnina in zasebnost podatkov, 
pridobljenih z uporabo tehnologije proti 
ponarejanju farmacevtskih proizvodov.

Or. it

Obrazložitev

Uporaba oznak proti ponarejanju za preverjanje pristnosti zdravil lahko privede do kočljivih 
poslovnih in osebnih podatkov. Treba je spoštovati lastnino teh podatkov. Za podatke o 
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osebni porabi zdravil bi morala veljati zakonodaja o varstvu podatkov in deontološki 
predpisi, ki veljajo na nacionalni ravni.

Predlog spremembe 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo spoštovanje 
lastništva in zaupnosti podatkov, ki 
izhajajo iz uporabe zaščitnih elementov 
zaradi potrjevanja pristnosti zdravil.

Or. de

Obrazložitev

V zvezi z zaščitnimi elementi obstaja veliko možnosti: enodimenzionalni kazalniki, podatkovna 
matrica, žigi, hologrami itd. Na nacionalni ravni se izvajajo pilotski projekti za oceno 
različnih prednosti zaščitnih elementov. Komisija bi morala pred izborom določenega 
zaščitnega elementa opraviti oceno vseh zaščitnih elementov, ki so na trgu. 

Predlog spremembe 97
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Pri ukrepih iz tega odstavka se primerno 
upoštevajo legitimni interesi glede 
varovanja poslovno zaupnih informacij ter 
varstvo pravic industrijske in poslovne 
lastnine. Države članice zagotovijo 
spoštovanje lastništva in zaupnosti 
podatkov, ki se tvorijo z uporabo zaščitnih 
elementov za preverjanje pristnosti 
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zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo zaščitnih elementov za preverjanje pristnosti zdravil se tvorijo podatki osebne ali 
poslovne narave, ki so lahko občutljivi. Treba je spoštovati lastniško pravico pri takih 
podatkih. Za podatke, povezane z osebno uporabo zdravil, morajo veljati ustrezen zakon o 
varstvu podatkov in nacionalna etična pravila o poklicni molčečnosti.

Predlog spremembe 98
Vicky Ford

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Tudi ko bo direktiva začela veljati, se najbrž še nekaj let ne bodo uporabljali kakšni konkretni 
ukrepi.  Zato bi morali začasni ukrepi veljati, dokler ne bo mogoče izvajati predvidenih 
ukrepov. V slednjih bi moralo biti med drugim zahtevano, da mora imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo (tudi tisti, ki izdelke prepakira), ki odstrani ali prekrije zaščitne elemente, ki jih je 
prostovoljno namestil tvorec, te elemente nadomestiti z enako očitnimi zaščitnimi elementi, ter 
da je dosledno odgovoren v primeru vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo zaradi 
njegovega ravnanja. 
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Predlog spremembe 99
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od [vstaviti datum 36 mesecev po objavi] 
dalje morajo biti vsa zdravila, ki se 
izdajajo na recept, razen 
radiofarmacevtskih izdelkov, od trenutka, 
ko je serija proizvedena v skladu s členom 
51, označena s serijsko številko, ki 
nedvoumno določa istovetnost 
posameznega pakiranja. Serijska številka 
mora biti vključena v mednarodno 
priznane in usklajene standarde 
označevanja.

Or. en

Obrazložitev

Neprekinjen sistem preverjanja zdravil bi moral omogočati sistematski nadzor serijske 
številke na vsaki embalaži ob izdaji zdravila, preden ga dobi pacient. Zato bi morala biti vsa 
zdravila na recept, razen radiofarmacevtskih izdelkov, označena s serijsko številko za 
določanje istovetnosti posameznega pakiranja, ki bo usklajena in standardizirana po vsej 
Evropi.

Predlog spremembe 100
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) V prehodnem obdobju 3 let veljajo 
zaščitni elementi kot enakovredni, če v 
enaki meri omogočajo ugotavljanje 
istovetnosti, pristnosti in neprekinjene 
sledljivosti zdravila, ne da bi bilo treba za 
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to odpreti stično ovojnino, oziroma 
omogočajo enako stopnjo težavnosti za 
posnemanje. Ta točka se uporablja tudi za 
novi zaščitni element, kadar se z njim 
odstrani, nadomešča ali prekrije starega, 
če prvotni zaščitni element ni skrit in ga 
ni mogoče prepoznati.

Or. de

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bo v prihodnje v EU obstajal enoten zaščitni element.

Predlog spremembe 101
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Države članice pošljejo Komisiji izvod 
dovoljenja iz odstavka 1. Agencija te 
informacije vnese v zbirko podatkov 
Skupnosti iz člena 111(6). Države članice 
zagotovijo na zahtevo Komisije ali katere 
koli države članice vse ustrezne 
informacije o posameznih dovoljenjih, ki 
so jih izdale v skladu z odstavkom 1.“

„4. Države članice pošljejo Komisiji izvod 
dovoljenja iz odstavka 1. Agencija te 
informacije vnese v zbirko podatkov 
Skupnosti iz člena 111(6). Države članice 
zagotovijo na zahtevo Komisije ali katere 
koli države članice v razumnem roku vse 
ustrezne informacije o posameznih 
dovoljenjih, ki so jih izdale v skladu z 
odstavkom 1.“

Or. el

Predlog spremembe 102
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka (a)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka (e)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(e) voditi morajo dokumentacijo v obliki 
nabavnih/prodajnih računov, na 
računalniku ali v kateri koli drugi obliki, ki 
vsebuje vsaj naslednje informacije o 
vsakem poslu, pri katerem se zdravila 
prejmejo, odpošljejo ali se z njimi trguje:

„(e) voditi morajo dokumentacijo v obliki 
nabavnih/prodajnih računov, na 
računalniku ali v kateri koli drugi obliki, ki 
vsebuje vsaj naslednje informacije o 
vsakem poslu, pri katerem se zdravila 
prejmejo, odpošljejo, se z njimi trguje ali 
posreduje:

– datum, – datum,
– ime zdravila, – ime zdravila,
– količina, ki je bila prejeta, dobavljena ali
se je z njo trgovalo,

– količina, ki je bila prejeta, dobavljena, se 
je z njo trgovalo ali je bila posredovana,

– ime in naslov dobavitelja ali prejemnika, 
kot je primerno;“.

– ime in naslov dobavitelja ali prejemnika, 
kot je primerno;“.

Or. en

Predlog spremembe 103
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – odstavek 1 – točka j (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) doda se naslednja točka (j):
„(j) imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom morajo na njegovo zahtevo 
obvestiti o prejetih naročilih. Informacije 
iz prvega stavka morajo vključevati vsaj 
ime in naslov naročnika ter podatke, 
naštete v alineah 1 do 4 točke (e).

Or. de
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Predlog spremembe 104
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 84 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Za členom 84 se vstavi člen 84a:
Člen 84a
Komisija objavi posebne smernice za 
dobro proizvodno prakso za aktivne 
farmacevtske učinkovine in posebne 
smernice za dobro proizvodno prakso za 
pomožne snovi. V ta namen se posvetuje z 
Odborom za lastniška zdravila, 
ustanovljenim z Direktivo Sveta 
75/319/EGS, in Farmacevtskim odborom, 
ustanovljenim s Sklepom Sveta 
75/320/EGS.

Or. en

Obrazložitev

Za pomožne snovi in aktivne farmacevtske učinkovine bi morala veljati ustrezna dobra 
proizvodna praksa, razvita na evropski ravni, ki bi upoštevala njihove posebnosti. Evropska 
komisija mora oblikovati posebna načela dobre proizvodnje za aktivne farmacevtske 
učinkovine in posebna načela dobre proizvodnje za pomožne snovi, pri čemer mora upoštevati 
značilnost teh dveh različnih kategorij sestavin, zlasti dejstvo, da pomožne snovi nimajo 
terapevtskega učinka.

Predlog spremembe 105
Amalia Sartori

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe, ki trgujejo z zdravili, zagotovijo, da 
so zdravila, s katerimi trgujejo, vključena v 

Osebe, ki trgujejo z zdravili ali jih 
posredujejo, zagotovijo, da so zdravila, s 



AM\804377SL.doc 43/50 PE439.067v01-00

SL

dovoljenje za promet, ki je bilo izdano v 
skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga 
izdali pristojni organi države članice v 
skladu s to direktivo. Poleg tega se 
uporabljajo zahteve iz člena 80(d) do (h).

katerimi trgujejo ali jih posredujejo, 
vključena v dovoljenje za promet, ki je bilo 
izdano v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga izdali 
pristojni organi države članice v skladu s to 
direktivo. 

O svoji dejavnosti obvestijo pristojni organ 
države članice, v kateri imajo sedež.“

O svoji dejavnosti obvestijo pristojni organ 
države članice, v kateri imajo sedež, ki o 
tem obvesti Agencijo.“

Or. en

Obrazložitev

Osebe, ki trgujejo z zdravili ali jih posredujejo, morajo preveriti, da za zdravila, s katerimi 
trgujejo ali jih posredujejo, velja ustrezno dovoljenje za promet. Nacionalni postopek 
uradnega obvestila je treba okrepiti z zbirko podatkov Skupnosti, za katero bodo zahteve 
podobne tistim za imetnike dovoljenja za promet na debelo, da bi bili vsi udeleženci 
pregledni.

Predlog spremembe 106
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2001/83/ES
Člen 85b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe, ki trgujejo z zdravili, zagotovijo, da 
so zdravila, s katerimi trgujejo, vključena v 
dovoljenje za promet, ki je bilo izdano v 
skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga 
izdali pristojni organi države članice v 
skladu s to direktivo. Poleg tega se 
uporabljajo zahteve iz člena 80(d) do (h).

Osebe, ki trgujejo z zdravili ali jih 
posredujejo, zagotovijo, da so zdravila, s 
katerimi trgujejo ali jih posredujejo,
vključena v dovoljenje za promet, ki je bilo 
izdano v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 ali so ga izdali 
pristojni organi države članice v skladu s to 
direktivo.

Or. en
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Predlog spremembe 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Za členom 85b se vstavita naslednji 
naslov VIIa in člen 85c:

NASLOV VIIa

SPLETNA PRODAJA

Člen 85 c

1. Komisija sprejeme delegirane akte o 
logotipu Skupnosti za prvo stran lekarniških 
spletnih strani, da bo javnost lahko ugotovila, 
ali je spletna stran, ki nudi prodajo zdravil, 
povezana z registrirano lekarno. Logotip je 
povezan z osrednjo spletno stranjo na ravni 
države članice, ki jo vzpostavi država članica 
in ki obiskovalcem omogoča, da preverijo 
verodostojnost logotipa, ter vsebuje osnovne 
podatke o tveganju, povezanem s spletnimi 
nakupi zdravil. 

Navedeni akti, katerih namen je sprememba 
nebistvenih elementov te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu s 
postopkom iz člena 290 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije.

2. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za 
zagotovitev, da je logotip Skupnosti iz odstavka 
1 na vseh registriranih lekarniških spletnih 
straneh, povezanih z lekarnami na njihovem 
ozemlju, neregistriranim spletnim lekarniškim 
stranem pa preprečijo uporabo logotipa in 
povezavo z osrednjo spletno stranjo iz 
odstavka 1.

Or. en
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Obrazložitev

Internet je največja vhodna točka za ponarejena zdravila v Evropsko unijo in mora torej biti 
vključen v to direktivo.

Predlog spremembe 108
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 88 se za odstavkom 1 vstavi 
naslednji odstavek (1a):
(1a) "Države članice v sodelovanju s 
Komisijo in na podlagi predhodnega 
posvetovanja z zainteresiranimi stranmi 
razvijejo informativno strategijo o 
zanesljivosti oskrbovalcev zdravil.
Strategija naj upošteva različne 
nacionalne zakonodaje, ki upravljajo 
oskrbo s farmacevtskimi proizvodi, ter 
nevarnosti, povezane z različnimi načini 
oskrbe z zdravili, kot so na primer 
nezakoniti internetni kanali."

Or. it

Obrazložitev

Internet je največji vir ponarejenih zdravil. Državljane je treba odločno odvrniti od nakupa 
zdravil prek nezakonitih distribucijskih kanalov. zato je treba spodbuditi vzgojne kampanje na 
to temo na nacionalni in evropski ravni.

Predlog spremembe 109
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 88b
Države članice v sodelovanju s Komisijo 
in po posvetovanju z zastopniki interesov 
pripravijo informacijsko strategijo v zvezi 
z varnostjo pošiljk zdravil. V strategiji se 
upoštevajo različni nacionalni predpisi, ki 
se nanašajo na dobavo zdravil, in 
tveganja, ki so povezana z nekaterimi 
načini dobave zdravil, kot je nezakonita 
trgovina na internetu.

Or. de

Obrazložitev

Internet je glavni vir nezakonitih zdravil. Državljanom bi bilo treba odsvetovati naročanje 
zdravil po nezakonitih poteh. Zlasti bi bilo treba spodbujati ukrepe za obveščanje v državah 
članicah in po Evropi.

Predlog spremembe 110
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 97 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V členu 97 se doda naslednji 
odstavek 5a:
5a. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
nacionalnimi organi zagotovi, da 
proizvajalci, uvozniki, distributerji na 
debelo, trgovci in posredniki skupaj ali 
posamezno podpirajo javne kampanje 
obveščanja v različnih medijih (tisk, 
televizija, radio, internet) za dvig 
osveščenosti o tveganjih, povezanih z 
nakupom ponarejenih zdravil prek 
interneta.
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Or. en

Obrazložitev

Javnost je treba osvestiti o tveganjih, povezanih z nakupom zdravil prek interneta in jo 
obvestiti, kako naj ločuje med pooblaščenimi spletnimi lekarnami in nezakonitimi 
distributerji. Glede na finančna sredstva, s katerimi razpolagajo proizvajalci, uvozniki, 
distributerji na debelo, trgovci in posredniki, ter glede na to, da je varstvo potrošnikov in 
lastnega ugleda v njihovo korist, bi kampanje obveščanja moral voditi sektor, Komisija pa bi 
imela zgolj vlogo nadzornika, ki bi preverjal, da se kampanja izvaja.

Predlog spremembe 111
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija skladno s postopkom iz 
člena 121(2) sprejme smernice, v katerih so 
podrobno opredeljene zahteve iz točk od 
(a) do (d) odstavka 1.

2. Komisija skladno s postopkom iz 
člena 121(2) sprejme smernice, v katerih so 
podrobno opredeljene zahteve iz točk od 
(a) do (d) odstavka 1, ter prek ustrezni 
instrumentov in morebiti celo prek 
izrednih ukrepov zagotovi preverjanje in 
kasneje nadzor nad kakovostjo načel in 
varnostjo.

Or. it

Obrazložitev

Treba je povečati nadzor zlasti nad uvozom zdravilnih učinkovin iz tretjih držav, vendar je 
treba ločiti med nadzorom nad dobro proizvodno prakso, torej nad kakovostjo zdravilnih 
učinkovin, in preverjanjem tako imenovanih ponaredkov ali ponarejanja, ki zadeva morebitne 
imetnike patenta.

Predlog spremembe 112
Ioannis A. Tsoukalas

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (c)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 7
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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, proizvodnjo in 
distribucijo pa je treba nemudoma 
ustaviti.

Or. el

Predlog spremembe 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 17
Direktiva 2001/83/ES
Člen 118 c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 118ca

Komisija in države članice tesno 
sodelujejo s Svetom Evrope pri 
vzpostavitvi evropske konvencije o odpravi 
ponarejanja zdravil in trgovanja s 
ponarejenimi zdravili. Konvencija mora 
zajemati civilne in kazenskopravne vidike 
ponarejanja zdravil in trgovanja z njimi.

Or. en

Obrazložitev

Ugotovljeno je bilo, da je ponarejanje zdravil dejavnost, ki jo vodijo mednarodne kriminalne 
združbe, in da tega vprašanja, povezanega z javnim zdravjem, ni mogoče rešiti zgolj znotraj 
meja Evropske unije. Zato bi morale Evropska unija in države članice podpirati podpis in 
ratifikacijo nove mednarodne konvencije Sveta Evrope.
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Predlog spremembe 114
Vicky Ford

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [vstaviti datum 
18 mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

(1) Države članice sprejmejo zakone in 
druge predpise, potrebne za uskladitev s to 
direktivo, najpozneje [vstaviti datum 
6 mesecev po objavi]. Komisiji takoj 
sporočijo besedilo teh predpisov ter 
korelacijsko tabelo med navedenimi 
predpisi in to direktivo.

Te predpise začnejo uporabljati [vstaviti 
datum 18 mesecev po objavi + en dan]. 
Vendar pa začnejo države članice 
uporabljati:

Te predpise začnejo uporabljati [vstaviti 
datum 6 mesecev po objavi + en dan]. 
Vendar pa začnejo države članice 
uporabljati:

(a) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(4), če se nanašajo na 
člena 46b(2)(b) in 46b(3) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
24 mesecev po objavi];

(a) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(4), če se nanašajo na 
člena 46b(2)(b) in 46b(3) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo, [vstaviti datum 
24 mesecev po objavi];

(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].

Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

(c) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(9), kadar se nanaša na 
člen 54a(5) ter člen 54a(2) in (3), če sta 
povezana s členom 54a(5) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo z dne [vstaviti 
datum 6 mesecev po objavi];
(d) predpise, potrebne za uskladitev s 
členom 1(9), razen kadar se nanaša na 
člen 54a(5) ter člena 54a(2) in (3), če sta 
povezana s členom 54a(5) 
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Direktive 2001/83/ES, kakor je 
spremenjena s to direktivo z dne [vstaviti 
datum 48 mesecev po objavi].
Države članice se v sprejetih predpisih 
sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo 
navedejo ob njihovi uradni objavi. Način 
sklicevanja določijo države članice.

Or. en

Obrazložitev

Tudi ko bo direktiva začela veljati, se najbrž še nekaj let ne bodo uporabljali kakšni konkretni 
ukrepi. Zato bi morali začasni ukrepi veljati, dokler ne bo mogoče izvajati predvidenih 
ukrepov. V slednjih bi moralo biti med drugim zahtevano, da mora imetnik dovoljenja za 
proizvodnjo (tudi tisti, ki izdelke prepakira), ki odstrani ali prekrije zaščitne elemente, ki jih je 
prostovoljno namestil tvorec, te elemente nadomestiti z enako očitnimi zaščitnimi elementi, ter 
da je dosledno odgovoren v primeru vstopa ponarejenih zdravil v dobavno verigo zaradi 
njegovega ravnanja. 


