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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Uvádění padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského řetězce ohrožuje celý 
evropský farmaceutický systém, jelikož podrývá důvěru, s jakou občané nahlíží na kvalitu 
léčivých přípravků zakoupených v lékárnách a na jiných místech legální distribuce.  

Výskyt padělaných léčivých přípravků ve všech evropských zemích výrazně stoupá. Podle 
odhadů Světové zdravotnické organizace představuje 1 % léčivých přípravků, které si 
evropská veřejnost v současné době kupuje v legálním dodavatelském řetězci, přípravky 
padělané. Jedná se o léčivé přípravky, které mohou obsahovat méně kvalitní či padělané 
složky nebo vůbec žádné složky nebo mohou obsahovat složky ve špatném dávkování, včetně 
účinných složek. 

Ačkoliv v Evropě, na rozdíl od ostatních částí světa, zejména Afriky, je výskyt tohoto jevu 
dosud omezen, vzhledem k některým ukazatelům považujeme naléhavé a přísné opatření 
Evropské unie za nezbytné. 

Prvním znepokojujícím ukazatelem je skutečnost, že se změnil profil rizika. Zatímco dříve se 
jako padělky objevovaly především léčivé přípravky takzvaně pro „životní styl“, nyní výrazně 
stoupá padělání u inovativních léčivých přípravků a přípravků pro záchranu života. 

Tento fenomén již navíc dosáhl alarmujícího rozměrů. Podle odhadů Evropské komise se 
v rámci legálního dodavatelského řetězce v Evropě každoročně prodá 1,5 milionů padělaných 
balení léků. Ještě více znepokojující je skutečnost, že jejich objem průměrně o 10 až 20 % 
každý rok vzroste. Při 10% růstu by počet balení padělaných léčivých přípravků, které jsou 
distribuovány legálním dodavatelským řetězcem, v roce 2020 stoupl na 42 milionů. Podle 
pesimističtějších odhadů se míra růstu rovná 30 %, při níž by se počet padělaných léčivých 
přípravků vyšplhal až na 192 milionů.

Jako parlamentní výbor pověřený problematikou průmyslu a výzkumu nemůžeme přehlížet 
velkou hrozbu, kterou tento jev představuje nejen pro veřejné zdraví, ale i pro jedno 
z nejnosnějších odvětví evropského hospodářství. Farmaceutický průmysl v Evropě 
představuje přibližně 3 700 společností, 634 000 zaměstnanců a obrat vyšší než 170 miliard. 
Ze 40 % se toto odvětví skládá z malých a středních podniků, kterých je zhruba 1 500.  
Celkově toto odvětví investuje každoročně více než 26 miliard eur do výzkumu a vývoje, což 
představuje 17 % evropských výdajů. Je tudíž důležité zamezit nekalé soutěži způsobované 
zahraničními výrobci, kteří na evropský trh uvádí účinné složky léčivých přípravků, aniž by 
podléhali skutečné kontrole dodržování správné výrobní praxe. Bude tak zajištěna i ochrana 
zdraví občanů.

Přestože v tomto návrhu Evropská komise shromáždila a přijala výhrady, které Evropský 
parlament vyjádřil ve svém písemném prohlášení č. 61 v roce 2006 o „účinných složkách 
léčivých přípravků“, stále přetrvává řada aspektů, jež je třeba objasnit a zdůraznit.

Především pokládáme za důležité jasně a jednoznačně definovat nejen předmět návrhu, 
tj. „padělaný léčivý přípravek“, ale i všechny subjekty zapojené do distribučního řetězce, tedy 
obchodníky a zprostředkovatele, kteří svou činnost musí vykonávat na základě povolení 
a dodržovat správnou praxi stejně jako výrobci a distributoři. Totéž musí platit i pro paralelní 
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obchodníky, pro něž musí být stanoveny jasné povinnosti a přísné kontroly.

Z toho plyne nutnost nejen posílit a zevšeobecnit inspekce na místech výroby 
farmaceutických surovin určených k vývozu, včetně účinných složek, s cílem získat jistotu 
o dodržování správné výrobní praxe, ale rovněž zabezpečit veřejné zdraví pomocí účinného 
systému zpětného vysledování.

Jestliže je, na jedné straně, kladně přijímán návrh vytvořit systém vzájemného uznávání 
s těmi vyvážejícími zeměmi, jež zaručují kvalitu výroby srovnatelnou s kvalitou v EU, 
na druhé straně je důležité upravit návrh Komise tak, aby bylo zajištěno, že první kontrola 
na místě proběhne před zanesením dané země na seznam a nikoliv do tří let poté. Bude tak 
možné skutečně se ujistit o zárukách poskytovaných těmito zeměmi dříve, než jim bude 
povoleno uvést své přípravky na evropské trh.

Z toho vyplývá, že záruky požadované od výrobců, kteří nepocházejí ze státu, s nímž Evropa 
podepsala zmíněnou dohodu, jsou příliš malé. Těmto výrobcům je v podstatě vývoz do 
Evropy povolen, pokud existuje písemné potvrzení vyvážející třetí země o kvalitě výroby. 
Takový postup samozřejmě nejen, že neposkytuje žádnou skutečnou záruku, ale bude rovněž 
odrazovat od toho, aby dotčená země uzavřela s EU dohody o vzájemném uznávání. 

Mimoto je podstatné zabývat se dalšími otázkami, jako je prodej přes internet a možnost 
opatřit bezpečnostními prvky i volně prodejné léčivé přípravky, jestliže existuje dostatečný 
důvod domnívat se, že by tyto přípravky mohly být předmětem padělání.

Závěrem je třeba konstatovat, že jelikož návrh nezavádí povinné a všeobecné inspekce 
na místech výroby, termíny vstupu této směrnice v platnost se jeví jako příliš vzdálené.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Získané zkušenosti ukazují, že prodej 
léčivých přípravků spotřebitelům 
prostřednictvím internetu neumožňuje 
dostatečně zjistit, zda jsou zakoupené 
přípravky součástí legálního 
dodavatelského řetězce a zda jsou tedy 
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bezpečné. Komise by měla ve spolupráci 
s agenturou a příslušnými orgány 
členských států  tento jev analyzovat a 
v případě potřeby předložit legislativní 
návrh zaměřený na ochranu zdraví 
evropských občanů.

Or. it

Odůvodnění

Růst počtu léčivých přípravků, které jsou nabízeny prostřednictvím internetu, je zdrojem 
mnoha obav. Vzhledem k tomu, že nicméně chybí studie, která by poskytla jasný náhled na 
tento jev, bylo by kontraproduktivní rozšířit tento návrh i na oblast internetu. Vhodné by tedy 
bylo požádat různé zainteresované instituce o analýzu této problematiky a v případech, kdy by 
se to jevilo jako nezbytné, předložit legislativní návrh, jehož pomocí by bylo možné zcela se 
s tímto náročným problémem vypořádat.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Touto směrnicí nejsou dotčeny 
předpisy v oblasti práv duševního a 
průmyslového vlastnictví a jejím cílem je 
bránit vstupu padělaných léčivých 
přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce. 

Or. it

Odůvodnění

Šíření padělaných léčivých přípravků legálním dodavatelským řetězcem není pouze zdrojem 
vážného ohrožení veřejného zdraví, ale i zdrojem závažných problémů pro toto evropské 
průmyslové odvětví a obzvláště pro malé a střední podniky v něm působící. Proto je nezbytné 
chránit práva duševního a průmyslového vlastnictví s cílem poskytnout záruku pro obrovské 
investice do výzkumu a vývoje, které vynakládá evropský farmaceutický průmysl. 
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty v 
distribučním řetězci: mezi ně se nepočítají 
jen distributoři, kteří léčivé přípravky 
opatřují, drží, skladují a dodávají, ale i 
osoby, které jsou zapojeny do transakcí, 
aniž by s přípravky skutečně nakládaly.
Měla by se na ně vztahovat přiměřená 
pravidla, aby bylo všemi praktickými 
prostředky vyloučeno, že by léčivé 
přípravky, které jsou padělané, pokud jde 
o identifikační údaje a údaje o jejich 
historii či původu, mohly vstoupit do 
legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství.

(5) Současná distribuční síť léčivých 
přípravků je stále složitější a zahrnuje 
mnoho subjektů, které nemusí být nutně 
distributory ve smyslu směrnice 
2001/83/ES, jako jsou obchodníci a 
zprostředkovatelé. V zájmu zajištění 
spolehlivosti distribučního řetězce by se 
farmaceutické právní předpisy měly 
vztahovat na všechny subjekty v 
distribučním řetězci: mezi ně se nepočítají 
jen distributoři, kteří léčivé přípravky 
opatřují, drží, skladují a dodávají, ale i 
osoby, které jsou zapojeny do transakcí, 
aniž by s přípravky skutečně nakládaly, 
například obchodníci a zprostředkovatelé. 
Měla by být vypracována jasná a 
jednoznačná definice těchto subjektů a 
jejich odpovědnosti a měla by se na ně 
vztahovat přiměřená pravidla, aby bylo 
všemi praktickými prostředky vyloučeno, 
že by léčivé přípravky, které jsou padělané, 
pokud jde o identifikační údaje a údaje o 
jejich historii či původu, mohly vstoupit do 
legálního dodavatelského řetězce ve 
Společenství. Obzvláště je důležité, aby 
tyto subjekty vlastnily řádnou licenci pro 
výkon své činnosti a aby tuto činnost 
vykonávaly v souladu se správnou výrobní 
praxí, kterou  analogicky podle 
osvědčených postupů, jimiž se řídí výrobci 
a distributoři léčivých přípravků, definuje 
Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány členských států.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory. Má-li systém skutečně zaručit 
zdraví občanů, je velmi důležité jasně zdůraznit odpovědnost různých zúčastněných stran 
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a všechny tyto strany podrobit přísnému režimu akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. 
Musí to platit i pro paralelní obchodníky.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky
na předpis by měly být náležitě 
zohledněny zvláštnosti určitých přípravků 
nebo kategorií přípravků, jako jsou 
generika. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

(7) S cílem zohlednit nové profily rizika a 
zároveň zajistit fungování vnitřního trhu 
s léčivými přípravky, by na úrovni 
Společenství měly být stanoveny 
bezpečnostní prvky navržené tak, aby 
umožňovaly identifikaci, ověření 
autenticity a zpětné vysledování léčivých 
přípravků. Při zavádění povinných 
bezpečnostních prvků pro léčivé přípravky 
by měly být náležitě zohledněny 
zvláštnosti určitých přípravků nebo 
kategorií přípravků, jako jsou generika, 
volně prodejné léčivé přípravky a léčivé 
přípravky, které jsou přímo – bez 
jakéhokoli zprostředkování výrobcem –
prodávány zařízení, v němž jsou podávány 
pacientům. To zahrnuje riziko padělání 
vzhledem k jejich ceně a dřívějším 
případům výskytu padělků ve Společenství 
a mimo něj, a také důsledky padělků pro 
veřejné zdraví vzhledem ke zvláštním 
vlastnostem dotčených přípravků nebo 
k závažnosti onemocnění, která mají být 
léčena.

Or. it

Odůvodnění

Důležité je vyvinout na základě hodnocení rizik podle čl. 54a odst. 4 účinný systém 
identifikování, ověřování autenticity a zpětného vysledování léku. V okamžiku stanovení 
bezpečnostních prvků je zapotřebí zohlednit zvláštnosti přípravku, a zabránit tak neúměrným 
nákladům. Bylo by, například, kontraproduktivní vyžadovat takové prvky u přípravků, které 
jsou výrobcem prodávány přímo, bez zprostředkování, zdravotnickému zařízení, jež léčivé 
přípravky podává pacientům.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) V případě padělaných účinných složek 
léčivých přípravků existuje riziko, že se 
jedná o méně kvalitní účinné složky. Toto 
riziko je třeba řešit. Zejména výrobci 
léčivých přípravků by měli buď sami, 
nebo prostřednictvím subjektu k tomuto 
účelu akreditovaného zajistit, aby 
dodávající výrobce účinných složek 
léčivých přípravků dodržoval správnou 
výrobní praxi.

(12) V případě padělaných účinných složek 
léčivých přípravků existuje riziko, že se 
jedná o méně kvalitní účinné složky. Toto 
riziko je třeba řešit kombinací efektivního 
systému kontrol účinných složek léčivých 
přípravků se systémem jejich zpětného 
vysledování. Zejména výrobci léčivých 
přípravků by měli zajistit, aby dodávající 
výrobce účinných složek léčivých 
přípravků dodržoval správnou výrobní 
praxi.

Or. it

Odůvodnění

Za účelem zajištění veřejného zdraví je nutné, aby místa výroby podléhala kontrolám, které 
provádějí příslušné orgány členských států ve spolupráci s agenturou EMEA. Případná 
přítomnost různých soukromých akreditovaných subjektů by snížila zajištění kvality kontrol, 
vedla by k nejasnostem ohledně toho, kdo je odpovědný za přesnost výstupů inspekcí, a 
vytvořila by nebezpečný protekcionářský vztah mezi kontrolovaným podnikem a kontrolujícím 
orgánem a tento vztah by mohl napomáhat ke vzniku korupce.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výroba účinných složek léčivých 
přípravků by se měla řídit pravidly správné 
výrobní praxe bez ohledu na to, zda byly 
tyto složky vyrobeny ve Společenství, nebo 
dovezeny. Pokud jde o výrobu účinných 
složek léčivých přípravků ve třetích 
zemích, mělo by být zaručeno, že pravidla 
pro výrobu účinných složek léčivých
přípravků určených na vývoz do 
Společenství, včetně inspekce a vymáhání 

(13) Za účelem zajištění vysoké úrovně 
ochrany veřejného zdraví by se výroba 
účinných složek léčivých přípravků měla 
řídit pravidly správné výrobní praxe bez 
ohledu na to, zda byly tyto složky 
vyrobeny ve Společenství, nebo dovezeny. 
Pokud jde o výrobu účinných složek 
léčivých přípravků ve třetích zemích, mělo 
by být zaručeno dodržování správné 
výrobní praxe, a to prostřednictvím 
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dodržování těchto pravidel, zajišťují 
rovnocennou úroveň ochrany veřejného 
zdraví jako právní předpisy Společenství.

povinných a opakovaných kontrol 
prováděných příslušnými orgány 
Společenství nebo orgány, s nimiž byly 
uzavřeny dohody o vzájemném uznávání a 
které se týkají i účinných složek léčivých 
přípravků.    

Or. it

Odůvodnění

Zásadní význam má zabezpečení původu a kvality účinných složek léčivých přípravků. 
K zajištění dodržování správné výrobní praxe je nezbytné provádět přísné a podrobné 
kontroly v místech výroby.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Od členských státech se požaduje, 
aby uvalením účinných, přiměřených, 
odrazujících a jednotných postihů, které 
padělaným léčivým přípravkům zabrání v 
pronikání do legálního dodavatelského 
řetězce, zajišťovaly zdraví svých občanů a 
chránily konkurenceschopnost 
evropských podniků.

Or. it

Odůvodnění

K účinnému boji proti padělání léčivých přípravků je velmi důležité, aby členské státy nejen 
přijaly účinný, přiměřený a odrazující systém právních předpisů, ale aby rovněž zaručily 
stejnorodost postihů na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V článku 1 se za bod 5 vkládá nový 
bod 5a, který zní:

„5a) padělaným léčivým přípravkem:

každý léčivý přípravek, u něhož je zjevné 
svévolné a úmyslné padělání:

a) identifikačních údajů, mezi něž patří i 
obal, označení, název a složení, ať už jde 
o jeho složky, včetně pomocných látek a 
aktivních složek, nebo o dávkování;

b) původu, včetně výrobce, země výroby, 
země původu, držitele povolení k uvádění 
na trh;

c) historie, včetně registrů a dokumentace, 
které umožňují identifikovat distribuční 
řetězec.

Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány členských států 
aktualizuje tuto definici na základě 
vědeckotechnického pokroku a 
mezinárodních úmluv.“

Or. it

Odůvodnění

K účinnému boji proti pronikání padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce je velmi důležité mít jasnou a úplnou představu o tom, co se rozumí pojmem 
„padělaný léčivý přípravek“. Je to důležité i vzhledem k přitvrzení postihů. Výjimku z definice 
by měly představovat případné výrobní vady.  

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 bod 17 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V článku 1 se za bod 17a vkládá nový 
bod 17b, který zní:

„17b) zprostředkováním léčivých 
přípravků: 

veškeré činnosti, které nezahrnují 
vlastnictví léčivých přípravků a/nebo 
praktické zacházení s nimi a jež spočívají 
ve vyjednávání o prodeji nebo nákupu 
léčivých přípravků nezávisle nebo jménem 
jiné osoby nebo účtování či 
zprostředkování léčivých přípravků, 
kromě distribuce a maloobchodního 
prodeje.“

Or. it

Odůvodnění

K účinnému boji proti pronikání padělaných léčivých přípravků do legálního dodavatelského 
řetězce je velmi důležité mít jasnou a úplnou definici všech subjektů působících v odvětví, 
nejen výrobců a distributorů, ale i obchodníků a zprostředkovatelů prodeje léčivých 
přípravků. Jako zásadní se tedy jeví podrobit i tyto subjekty přísnému režimu akreditace, 
kontrol a správné výrobní praxe. Musí to platit i pro paralelní obchodníky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„f) dodržovat zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro léčivé 
přípravky a používat jako výchozí suroviny 
jen účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby – sám nebo prostřednictvím 
subjektu k tomuto účelu akreditovaného 

„f) dodržovat zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro léčivé 
přípravky a používat jako výchozí suroviny 
jen účinné látky, které byly vyrobeny 
v souladu s podrobnými pokyny pro 
správnou výrobní praxi pro výchozí 
suroviny. Za tímto účelem držitel povolení 
výroby zajistí, aby výroba probíhala 
v souladu s pokyny a se standardy správné 
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příslušným orgánem členského státu –
ověří, zda výrobce účinných látek 
dodržuje správnou výrobní praxi.“

výrobní praxe, které platí ve Společenství, 
a to prostřednictvím povinných kontrol ze 
strany příslušných orgánů Společenství 
nebo orgánů, s nimiž byly uzavřeny 
dohody o vzájemném uznávání a které se 
týkají i účinných složek léčivých 
přípravků.“ 

Or. it

Odůvodnění

Za účelem zajištění veřejného zdraví je nutné, aby místa výroby podléhala kontrolám, které 
provádějí příslušné orgány členských států ve spolupráci s agenturou EMEA. Případná 
přítomnost různých soukromých akreditovaných subjektů by snížila zajištění kvality kontrol, 
vedla by k nejasnostem ohledně toho, kdo je odpovědný za přesnost výstupů kontrol, 
a vytvořila by nebezpečný protekcionářský vztah mezi kontrolovaným podnikem 
a kontrolujícím orgánem a tento vztah by mohl napomáhat ke vzniku korupce.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 – písm. h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) Vkládá se písmeno h), které zní: 

„h) nese právní odpovědnost za správnost 
výstupů provedených nebo požadovaných  
inspekcí a kontrol; jakékoliv delegování 
odpovědnosti není přípustné.“

Or. it

Odůvodnění

Je důležité prostřednictvím inspekcí a kontrol zajistit, aby léčivé přípravky byly vyráběny 
v souladu se správnou výrobní praxí. Za tímto účelem je podstatné zdůraznit, že držitel 
povolení výroby je odpovědný jak za vyrobené přípravky, tak za zakoupené suroviny. Z tohoto 
důvodu je rovněž nezbytné podtrhnout odpovědnost výrobce, pokud jde o výstupy kontrol. 
Týká se to zejména možnosti, kdy by mohl inspekce převést na subjekt k tomuto účelu 
akreditovaný. 
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 46 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Účinné látky použité jako výchozí 
suroviny se smí dovážet pouze tehdy:

2. Účinné látky použité jako výchozí 
suroviny se smí dovážet pouze tehdy:

a) pokud byly vyrobeny v souladu se 
standardy správné výrobní praxe, které 
jsou přinejmenším rovnocenné standardům 
stanoveným Společenstvím a

a) pokud byly vyrobeny v souladu se 
standardy správné výrobní praxe, které 
jsou přinejmenším rovnocenné standardům 
stanoveným Společenstvím a

b) pokud je k nim připojeno písemné 
potvrzení vyvážející třetí země, že 
standardy správné výrobní praxe platné 
pro závod, v němž se vyvážená účinná 
látka vyrábí, jsou přinejmenším 
rovnocenné normám stanoveným 
Společenstvím a že tento závod podléhá 
kontrole a opatřením pro vymáhání 
předpisů, která zajišťují, že tuto správnou 
výrobní praxi nelze obcházet.

b) byly v minulých třech letech úspěšně 
podrobeny zvláštní inspekci, při níž 
příslušný evropský orgán nebo orgán, 
s nímž byla uzavřena dohoda o 
vzájemném uznávání, kontroluje účinné 
složky léčivých přípravků. Provedení 
inspekce musí být doloženo osvědčením, 
které vystaví příslušný orgán a jež 
dosvědčuje soulad se standardy správné 
výrobní praxe.

Or. it

Odůvodnění

Písemné potvrzení vyvážející třetí země o tom, že závod, v němž se vyvážená účinná látka 
vyrábí, uplatnil standardy správné výrobní praxe, je příliš chabou zárukou. Za účelem 
zajištění veřejného zdraví a zachování konkurenceschopnosti evropských podniků je nutné, 
aby tato místa výroby podléhala inspekcím, jež provádějí dané vnitrostátní orgány. Tento 
systém bude náležitě vybízet k tomu, aby zahraniční výrobci žádali na svých státech původu 
uzavření dohod o vzájemném uznávání s Evropskou unií.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 52 b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a aniž je 
dotčena hlava VII, členské státy zajistí, aby 
léčivé přípravky, které nejsou určeny k 
uvedení na trh, nevstoupily do 
Společenství, existují-li důvody se 
domnívat, že identifikační údaje těchto 
přípravků a údaje o jejich historii či 
původu jsou zfalšované.

1. Bez ohledu na čl. 2 odst. 1 a aniž je 
dotčena hlava VII, členské státy zajistí, aby 
léčivé přípravky, které nejsou určeny k 
uvedení na trh, nevstoupily do 
Společenství, a to ani v tranzitním režimu, 
existují-li důvody se domnívat, že 
identifikační údaje těchto přípravků a údaje 
o jejich historii či původu jsou zfalšované.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti odvětví je důležité, aby členské státy dohlížely i na léčivé přípravky, 
které jsou přes Evropu přepravovány a jsou určeny pro zahraniční trh. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků jiných než 
radiofarmaka, které podléhají omezení 
výdeje na lékařský předpis ve smyslu 
hlavy VI.“.

o) bezpečnostní prvky umožňující 
identifikaci, ověření autenticity a zpětné 
vysledování léčivých přípravků, které 
podléhají výdeji na lékařský předpis ve 
smyslu hlavy VI, jsou jiné než 
radiofarmaka a léčivé přípravky, jež 
výrobce přímo a bez jakéhokoli 
zprostředkování prodává zařízení, v němž 
jsou podávány pacientům; bezpečnostní 
prvky lze uplatňovat – na základě analýzy 
jednotlivých případů – i na léčivé 
přípravky prodávané bez lékařského 
předpisu, když podle kritérií stanovených 
v čl. 54a odst. 4 existuje dostatečný důvod 
domnívat se, že by přípravek mohl být 
předmětem padělání.“ 

Or. it
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Odůvodnění

Důležité je vyvinout na základě hodnocení rizik podle čl. 54a odst. 4 účinný systém 
identifikování, ověřování autenticity a zpětného vysledování léku V okamžiku stanovení 
bezpečnostních prvků je zapotřebí zohlednit zvláštnosti přípravku, a zabránit tak neúměrným 
nákladům. Bylo by, například, kontraproduktivní vyžadovat takové prvky u přípravků, které 
jsou výrobcem prodávány přímo, bez zprostředkování, zdravotnickému zařízení, jež léčivé 
přípravky podává pacientům.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 54 se vkládá nový bod p), 
který zní:
„p) za účelem zajištění zpětného 
vysledování účinné složky, uvedení místa 
původu (země, podnik, místo výroby).“

Or. it

Odůvodnění

Důležité je vyvinout na základě hodnocení rizik podle čl. 54a odst. 4 účinný systém 
identifikování, ověřování autenticity a zpětného vysledování léku V okamžiku stanovení 
bezpečnostních prvků je zapotřebí zohlednit zvláštnosti přípravku, a zabránit tak neúměrným 
nákladům. Bylo by, například, kontraproduktivní vyžadovat takové prvky u přípravků, které 
jsou výrobcem prodávány přímo, bez zprostředkování, zdravotnickému zařízení, jež léčivé 
přípravky podává pacientům.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostního prvku za 

b) držitel povolení výroby dodržuje 
ustanovení čl. 54 písm. o), přičemž provádí 
výměnu bezpečnostních prvků za 
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bezpečnostní prvek, který je rovnocenný,
pokud jde o možnost identifikace, ověření 
autenticity a nepřerušené zpětné 
vysledovatelnosti léčivého přípravku, aniž 
by došlo k otevření vnitřního obalu, jak je 
vymezen v čl. 1 odst. 23;

bezpečnostní prvky, které jsou z hlediska 
kvalitativního a kvantitativního 
rovnocenné, pokud jde o možnost 
identifikace, ověření autenticity 
a nepřerušené zpětné vysledovatelnosti 
léčivého přípravku, aniž by došlo 
k otevření vnitřního obalu, jak je vymezen 
v čl. 1 odst. 23;

Or. it

Odůvodnění

Každé otevření balení léčivých přípravků za účelem jeho opětovného zabalení představuje 
kritickou fázi, protože právě v takové situaci lze autentické léčivé přípravky snadno nahradit 
padělanými přípravky. Proto ten, kdo takovou činnost provádí, musí mít povolení a musí být 
podroben systému přísných kontrol. V okamžiku dalšího zabalení přípravku je zapotřebí 
dohlížet na to, aby byl přípravek opatřen bezpečnostními prvky, které se kvalitativně 
i kvantitativně rovnají těm, jimiž byl přípravek opatřen původně od výrobce.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 54 a – odst. 4 – třetí pododstavec - písm. f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) složitost distribučního řetězce. 

Or. it

Odůvodnění
Důležité je vyvinout na základě hodnocení rizik podle čl. 54a odst. 4 účinný systém 
identifikování, ověřování autenticity a zpětného vysledování léku V okamžiku stanovení 
bezpečnostních prvků je zapotřebí zohlednit zvláštnosti přípravku, a zabránit tak neúměrným 
nákladům. Bylo by, například, kontraproduktivní vyžadovat takové prvky u přípravků, které 
jsou výrobcem prodávány přímo, bez zprostředkování, zdravotnickému zařízení, jež léčivé 
přípravky podává pacientům.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VII
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Distribuce léčivých přípravků a obchod 
s nimi“.

„Distribuce léčivých přípravků, jejich 
zprostředkování a obchod s nimi“.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory a obchodníky s léčivými přípravky.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 77 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a) V článku 77 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„6. Členský stát, který povolení podle 
odst. 1 vydal, jeho platnost po 
informování držitele povolení pozastaví či 
zruší, pokud zaniknou podmínky, za nichž 
bylo vydáno, nebo pokud povolení nebylo 
déle než tři roky využíváno, a to s 
výjimkou případů, kdy takové nevyužívání 
vzniklo z důvodu přiměřeně dlouhého 
časového období potřebného k 
přizpůsobení se povinnostem stanoveným 
touto směrnicí, a informuje o tom 
bezodkladně ostatní členské státy a 
Komisi.“

Or. it

Odůvodnění

V řadě členských států existují dočasně pozastavená povolení distribuce léčivých přípravků. 
Uměle se tak zvyšuje počet subjektů a zbytečně komplikuje trh, tudíž i kontroly. Důležité však 
je zabránit uplatňování takového pozastavení či zrušení, pokud by důvodem k nevyvíjení 
činnosti bylo přiměřeně dlouhé časové období nezbytné k plnění povinností vyplývajících 
z této směrnice. Je proto podstatné držitele povolení předem informovat, a vyhnout se tak 
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neopodstatněným pozastavením platnosti povolení.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 bod 12 b (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 79 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b) Za článek 79 se vkládá nový článek 
79a, který zní:
„Článek 79a
Komise ve spolupráci s agenturou a s 
orgány členských států stanoví pravidla a 
kritéria nezbytná k získání povolení 
k prodeji a ke zprostředkování prodeje 
léčivých přípravků.
Žadatel musí splňovat alespoň tyto 
minimální podmínky:
a) mít stálou adresu a poskytnout 
kontaktní údaje, které umožní jasnou a 
jednoznačnou identifikaci úředního sídla 
jeho obchodní či zprostředkovatelské 
aktivity;
b) zavázat se k zajištění toho, že svou 
činnost bude vykonávat pouze s osobami 
či subjekty, které splňují požadavky a plní 
povinnosti uvedené v článku 80.“

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory a podrobit je podrobit přísnému 
režimu akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. Musí to platit i pro paralelní obchodníky.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. -a
Směrnice 2001/83/ES
Článek 80 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Návětí se nahrazuje následujícím 
zněním:
„Držitel povolení distribuce, držitel 
povolení k prodeji a držitel povolení ke 
zprostředkování prodeje léčivých 
přípravků musí splňovat alespoň tyto 
podmínky:“

Or. it

Odůvodnění

Viz výše.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) musí uchovávat záznamy buď ve formě 
nákupních/prodejních faktur, nebo na 
počítači či v jakékoli jiné formě, jež 
poskytují o každé transakci s obdrženými, 
odeslanými nebo obchodovanými léčivými 
přípravky alespoň tyto informace:

e) musí uchovávat záznamy buď ve formě 
nákupních/prodejních faktur, nebo na 
počítači či v jakékoli jiné formě, jež 
poskytují o každé transakci s obdrženými, 
odeslanými, obchodovanými nebo 
zprostředkovaně zakoupenými či 
prodanými léčivými přípravky alespoň tyto 
informace:

– datum, – datum,

– název léčivého přípravku, – název léčivého přípravku,

– obdržené nebo odeslané množství 
nebo množství, které bylo předmětem 
obchodní transakce,

– obdržené nebo odeslané množství 
nebo množství, které bylo předmětem 
obchodní transakce,

– jméno a adresu dodavatele, 
případně příjemce;

– jméno a adresu dodavatele, 
případně příjemce;

Or. it
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Odůvodnění

Viz výše.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. a a) (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. – 80 písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Písmeno g) se nahrazuje tímto:
„g) dodržovat zásady a pokyny správné 
distribuční, obchodní a 
zprostředkovatelské praxe pro léčivé 
přípravky uvedené v článku 84.“

Or. it

Odůvodnění

Viz výše.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – písm. i) – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) musí informovat příslušný orgán, obdrží-
li přípravky, u nichž zjistí nebo u kterých 
existuje podezření, že porušují některý 
z těchto předpisů:

i) musí informovat příslušný orgán, obdrží-
li přípravky, obchoduje-li s nimi nebo 
zprostředkovává-li prodej přípravků, u 
nichž zjistí nebo u kterých existuje 
podezření, že porušují některý z těchto 
předpisů:

Or. it

Odůvodnění

Viz výše.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – písm. c – první pododstavec
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 80 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí – sami nebo 
prostřednictvím subjektu k tomuto účelu 
akreditovaného příslušným orgánem 
členského státu – ověřit, zda dodávající 
distributor dodržuje správnou distribuční 
praxi.

Pro účely písmene b) držitelé povolení 
distribuce v případě, že přípravek získají 
od jiného distributora, musí ověřit, zda 
dodávající distributor dodržuje správnou 
distribuční praxi a vlastní povolení 
distribuce.

Or. it

Odůvodnění

Zásadní význam má zabezpečení původu a kvality účinných složek léčivých přípravků. 
Za účelem zajištění dodržování správné výrobní praxe je nezbytné, aby každý zúčastněný 
subjekt měl povolení k výkonu své činnosti a byl podroben přísným a důsledným inspekcím.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 84

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a) Článek 84 se nahrazuje tímto:

„Článek 84

Komise vydává pokyny správné 
distribuční, obchodní a 
zprostředkovatelské praxe. Za tím účelem 
projedná věc s Výborem pro hromadně 
vyráběné léčivé prostředky a s 
Farmaceutickým výborem zřízeným 
rozhodnutím Rady 75/320/EHS1.“
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1 Úř. věst. L 147, 9.6.1975, s. 23.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory a podrobit je podrobit přísnému 
režimu akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. Musí to platit i pro paralelní obchodníky.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2001/83/ES
Článek 85 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby obchodující s léčivými přípravky 
zajistí, aby byly léčivé přípravky, s nimiž 
obchodují, registrovány podle nařízení 
(ES) č. 726/2004 nebo příslušnými orgány 
členského státu v souladu s touto směrnicí. 
Kromě toho platí požadavky stanovené v 
čl. 80 písm. d) až h).

Osoby obchodující s léčivými přípravky 
nebo zprostředkovávající jejich prodej 
zajistí, aby byly léčivé přípravky, s nimiž 
obchodují, registrovány podle nařízení 
(ES) č. 726/2004 nebo příslušnými orgány 
členského státu v souladu s touto směrnicí. 

Informují o své činnosti příslušný orgán 
členského státu, ve kterém jsou usazeni.

Informují o své činnosti příslušný orgán 
členského státu, ve kterém jsou usazeni, a 
tento orgán o tom informuje agenturu.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory. Vypouští se odkaz na čl. 85 písm. 
d) až h), jelikož tuto problematiku již pokrývá pozměňovací návrh k článku 80.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 97 – odst. 6 (nový)



PA\796772CS.doc 23/32 PE430.741v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) V článku 97 se vkládá nový odstavec 
6, který zní:
„6. Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány podporuje opakované 
informační kampaně oslovující veřejnost 
a využívající různé sdělovací prostředky 
(tisk, televize, rozhlas, internet) s cílem 
vytvořit povědomí veřejnosti o 
nebezpečích pramenících z nákupu 
padělaných léčivých přípravků 
přes internet a o způsobech, jak se ujistit o 
tom, zda přípravky nabízené na této síti 
pocházejí od subjektů působících v rámci 
legálního dodavatelského řetězce.“ 

Or. it

Odůvodnění

Růst počtu léčivých přípravků, které jsou nabízeny prostřednictvím internetu, je zdrojem 
mnoha obav. V době, kdy očekáváme kvantitativní a kvalitativní údaje o rozšíření tohoto jevu, 
je důležité informovat veřejnost o nebezpečí plynoucích z uvedených postupů a o tom, jak 
rozpoznat internetové lékárny disponující povolením od nelegálních distributorů.  

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Odstavec –1 se nahrazuje tímto: 
„1. Příslušné orgány daného členské 
státu, koordinované agenturou, se 
opakovanými inspekcemi – a v případech 
nutnosti neohlášenými inspekcemi –
ujišťují, zda jsou ustanovení právních 
předpisů o léčivých přípravcích 
dodržována. Je-li to nutné, žádají oficiální 
laboratoř provádějící kontroly léčivých 
přípravků nebo jinou laboratoř k tomuto 
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účelu určenou o přezkoušení vzorků. 
Inspekce provádějí pověření zástupci 
příslušných orgánů, kteří jsou zmocněni:
a) provádět v souladu s článkem 20 
inspekce ve výrobních a obchodních 
zařízeních i v laboratořích pověřených 
držitelem povolení výroby k provádění 
kontrol;
b) odebírat vzorky;
c) seznámit se s veškerými dokumenty, 
které se týkají předmětu inspekce, s 
výhradou ustanovení platných v členských 
státech k 21. květnu 1975, jež omezují toto 
zmocnění s ohledem na popis způsobu 
výroby.“

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků má zásadní význam posílení 
a zevšeobecnění systému kontrol.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Příslušné orgány mohou provádět 
opakované inspekce – a v případech 
nutnosti neohlášené inspekce –
v prostorách výrobců, distributorů nebo 
dovozců účinných složek používaných 
jako suroviny, v prostorách držitelů 
povolení výroby, obchodníků s léčivými 
přípravky a zprostředkovatelů jejich 
prodeje nebo v prostorách výrobců, 
dovozců a distributorů pomocných látek, 
pokud na základě informací daných 
orgánů nebo předešlých případů existují 
konkrétní důvody domnívat se, že jsou 
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zanedbávány zákonné povinnosti a/nebo 
pokyny. Tyto inspekce mohou být 
prováděny také na žádost členského státu, 
Komise nebo agentury.“

Or. it

Odůvodnění

Viz výše.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Po každé inspekci podle odstavce 1 podá 
příslušný orgán zprávu, zda výrobce, 
dovozce nebo distributor dodržuje zásady a 
pokyny správné výrobní praxe a správní 
distribuční praxe podle článků 47 a 84 
nebo zda držitel rozhodnutí o registraci 
dodržuje požadavky stanovené v hlavě IX.

3. Po každé inspekci podle odstavce 1 podá 
příslušný orgán zprávu, zda výrobce, 
dovozce, distributor, prodejce nebo 
zprostředkovatel dodržuje zásady a pokyny 
správné výrobní, distribuční, obchodní a 
zprostředkovatelské  praxe podle článků 47 
a 84 nebo zda držitel rozhodnutí 
o registraci dodržuje požadavky stanovené 
v hlavě IX.

Příslušný orgán, které inspekci provedl, 
sdělí výrobci, dovozci, držiteli rozhodnutí 
o registraci nebo distributorovi, u kterého 
inspekce proběhla, obsah těchto zpráv.

Příslušný orgán, který inspekci provedl, 
sdělí výrobci, dovozci, držiteli rozhodnutí 
o registraci, distributorovi, u kterého 
inspekce proběhla, držiteli povolení 
k prodeji nebo držiteli povolení ke 
zprostředkování obsah těchto zpráv.

Před schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému výrobci, dovozci, držiteli 
rozhodnutí o registraci nebo distributorovi 
předložit své připomínky.

Před schválením zprávy umožní příslušný 
orgán dotyčnému výrobci, dovozci, držiteli 
rozhodnutí o registraci, distributorovi, 
obchodníkovi nebo zprostředkovateli  
předložit své připomínky.

Or. it
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Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory a podrobit je podrobit přísnému 
režimu akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. Musí to platit i pro paralelní obchodníky. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 – odst. 5 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do 90 dnů od inspekce podle odstavce 1 
bude výrobci, dovozci nebo distributorovi 
vydáno osvědčení správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe, pokud 
výsledek inspekce prokáže, že tato osoba 
dodržuje zásady a pokyny správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe 
stanovené právními předpisy Společenství.

5. Do 90 dnů od inspekce podle odstavce 1 
bude výrobci, dovozci nebo distributorovi 
vydáno osvědčení správné výrobní,
distribuční, obchodní nebo 
zprostředkovatelské praxe, pokud výsledek 
inspekce prokáže, že tato osoba dodržuje 
zásady a pokyny správné výrobní praxe 
nebo správné distribuční praxe a pokyny 
týkající se správné obchodní praxe a 
správné zprostředkovatelské praxe,
stanovené právními předpisy Společenství.

Or. it

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES 
Čl. 111 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní praxe 
a správné distribuční praxe do databáze 
Společenství, kterou spravuje jménem 
Společenství agentura.

6. Členské státy vloží jimi vydaná 
osvědčení správné výrobní, distribuční, 
obchodní a zprostředkovatelské praxe do 
databáze Společenství, kterou spravuje 
jménem Společenství agentura.

Or. it
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Článek 111 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise přijme podrobné pokyny, kterými 
se stanoví zásady inspekcí podle článku 
111. 

Komise přijme podrobné pokyny, kterými 
se stanoví zásady inspekcí podle článku 
111, a obzvláště pokyny týkající se 
subjektů Společenství a/nebo 
vnitrostátních subjektů pověřených 
inspekcemi.

Or. it

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby první ověření proběhlo do tří let po zařazení třetí země na seznam 
stanovený v článku 111b. Je ovšem zapotřebí, aby k ověření došlo před zařazením takové 
země na seznam i z toho důvodu, že podle čl. 51 odst. 2 je kvalifikovaná osoba působící 
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v evropských podnicích zproštěna odpovědnosti za provádění kontrol, pokud přípravky 
pocházejí ze zemí, s nimiž Společenství uzavřelo dohody zaručující kvalitu produktů.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise zapíše třetí zemi na základě její 
žádosti do seznamu – prostřednictvím 
rozhodnutí –, jestliže její právní rámec pro 
účinné látky vyvážené do Společenství 
a příslušná kontrola a opatření pro 
vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany ve Společenství. Přihlíží se 
zejména k těmto aspektům:

1. Komise zapíše třetí zemi na základě její 
žádosti do seznamu, a to prostřednictvím 
rozhodnutí a na základě kladného 
výsledku inspekce, kterou provedl určený 
subjekt podle článku 111a, jestliže její 
právní rámec pro účinné látky vyvážené do 
Společenství a příslušná kontrola a opatření 
pro vymáhání předpisů zajišťují ochranu 
veřejného zdraví rovnocennou úrovni této 
ochrany ve Společenství. Přihlíží se 
zejména k těmto aspektům:

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zproštění odpovědnosti podle čl. 51 odst. 2 by provedení prvního ověření do tří 
let po zařazení dané třetí země na seznam stanovený článkem 111b vedlo k tomu, že takové 
produkty by byly uvedeny na evropský trh a tedy distribuovány veřejnosti bez jakékoliv další 
kontroly.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 16
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 111 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány členských států 
pravidelně ověřuje, zda jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1. První 
ověření se uskuteční nejpozději tři roky od 

3. Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány členských států 
pravidelně ověřuje, zda jsou splněny 
podmínky stanovené v odstavci 1. První
ověření se uskuteční s cílem potvrdit, zda 



PA\796772CS.doc 29/32 PE430.741v01-00

CS

zapsání země do seznamu podle 
odstavce 1.“

jsou dodržována kritéria uvedená 
v odstavci 1, a pravidelně se opakuje, a to 
alespoň každé tři roky. 

Or. it

Odůvodnění

Vzhledem ke zproštění odpovědnosti podle odst. 2 čl. 51 by provedení prvního ověření do tří 
let po zařazení dané třetí země na seznam stanovený článkem 111b vedlo k tomu, že takové 
produkty by byly uvedeny na evropský trh a tedy distribuovány veřejnosti bez jakékoliv další 
kontroly.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány vydají akreditaci podle čl. 
46 písm. f) a čl. 80 písm. b), pokud žadatel 
může prokázat, že je způsobilý provádět 
ověřování dodržování správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe 
v případě distributorů.

Příslušné orgány vydají akreditaci podle čl. 
46 písm. f) a čl. 80 písm. b), pokud žadatel 
může prokázat, že je způsobilý provádět 
ověřování dodržování správné výrobní 
praxe nebo správné distribuční praxe 
v případě distributorů nebo, v případě 
obchodníků, správné obchodní praxe 
nebo správné zprostředkovatelské praxe 
v případě zprostředkovatelů.

Or. it

Odůvodnění

K zajištění bezpečnosti farmaceutických přípravků je zcela zásadní vzít v úvahu všechny 
subjekty, které působí v odvětví, nikoliv pouze distributory a podrobit je podrobit přísnému 
režimu akreditace, kontrol a správné výrobní praxe. Musí to platit i pro paralelní obchodníky. 

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 17
Směrnice 2001/83/ES
Článek 118 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví pravidla pro ukládání 
sankcí za porušování vnitrostátních 
předpisů přijatých podle této směrnice a 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
zajištění jejich provádění. Tyto sankce 
musí být účinné, přiměřené, odrazující a 
jednotné. Členské státy oznámí tyto 
předpisy Komisi nejpozději do [vložit 
konkrétní datum: 6 měsíců po vyhlášení] a 
neprodleně jí oznámí veškeré následné 
změny, které se jich budou týkat.

Or. it

Odůvodnění

K účinnému boji proti padělání léčivých přípravků je velmi důležité, aby členské státy nejen 
přijaly účinný, přiměřený a odrazující systém právních předpisů, ale aby rovněž zaručily 
stejnorodost postihů na evropské úrovni. S ohledem na rozsáhlé ohrožení jak veřejného 
zdraví, tak i vztahu důvěry, který existuje mezi pacienty, lékárníky a výrobci, je nezbytné 
aktualizovat ustanovení této směrnice v mimořádně krátkých termínech.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – první, druhý a třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[vložit konkrétní datum: 18 měsíců po 
vyhlášení]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[vložit konkrétní datum: 6 měsíců po 
vyhlášení]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od [vložit 
konkrétní datum: 18 měsíců po 
vyhlášení + jeden den].

Budou tyto předpisy používat od [vložit 
konkrétní datum: 6 měsíců po 
vyhlášení + jeden den].

Členské státy však budou používat:
Členské státy však budou používat:

a) od [vložit konkrétní datum: 24 měsíců a) od [vložit konkrétní datum: 6 měsíců po 
vyhlášení] předpisy nezbytné pro dosažení 
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po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 46b odst. 2 písm. b) 
a čl. 46b odst. 3 směrnice 2001/83/ES ve 
znění této směrnice;

souladu s čl. 46b odst. 2 písm. b) a čl. 46b 
odst. 3 směrnice 2001/83/ES ve znění této 
směrnice;

b) od [vložit konkrétní datum: 48 měsíců
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 1 odst. 6, 8 a 9.

b) od [vložit konkrétní datum: 12 měsíců
po vyhlášení] předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s čl. 1 odst. 6, 8 a 9.

Or. it

Odůvodnění

S ohledem na rozsáhlé ohrožení jak veřejného zdraví, tak i vztahu důvěry, který existuje mezi 
pacienty, lékárníky a výrobci, je nezbytné aktualizovat ustanovení této směrnice v mimořádně 
krátkých termínech. Pokud bychom na uplatňováním těchto ustanovení čekali ještě 4 roky od 
okamžiku přijetí tohoto návrhu, setrvali bychom v současném stavu až do roku 2015. Jelikož 
chybí všeobecný systém inspekcí v zahraničních místech výroby, jeví se taková možnost jako 
nepřípustná a bezdůvodná.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise ve spolupráci s agenturou a 
příslušnými orgány členských států 
vypracuje do dvanácti měsíců od 
zveřejnění kvalitativní a kvantitativní 
studii o internetovém prodeji padělaných 
léčivých přípravků v Evropě a v náležitých 
případech předloží legislativní návrh 
zaměřený na ochranu zdraví evropských 
občanů.

Or. it

Odůvodnění

Růst počtu padělaných léčivých přípravků, které jsou nabízeny prostřednictvím internetu, je 
zdrojem mnoha obav. Za účelem ochrany veřejného zdraví a před plánováním případných 
legislativních kroků je velmi důležité mít k dispozici kvalitativní a kvantitativní údaje 
o rozsahu tohoto jevu v Evropě.
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