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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vstop ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo ogroža celoten evropski farmacevtski 
sistem, saj spodkopava zaupanje, ki ga imajo državljani v kakovost zdravil, ki so jim na voljo 
v lekarnah in na drugih zakonitih mestih dobave.  

V vseh evropskih državah je število ponarejenih zdravil vse večje. Po ocenah Svetovne 
zdravstvene organizacije je 1 % zdravil, ki jih zakonita farmacevtska dobavna veriga danes 
proda evropski javnosti, ponarejenih. To lahko pomeni, da utegnejo ponarejena zdravila 
vsebovati sestavine, tudi učinkovine, ki so slabše kakovosti ali ponarejene, jih v zdravilih 
sploh ni ali pa so v napačnih odmerkih. 

Kljub temu, da je pojav v Evropi v primerjavi z drugimi deli sveta, zlasti z Afriko, še vedno 
omejen, nekaterih dejavniki kažejo, da bo morala Evropska unija nujno hitro in strogo 
ukrepati. 

Prvi zaskrbljujoč dejavnik je, da se je vrsta tveganja spremenila: prej so ponarejali v glavnem 
tako imenovana zdravila „življenjskega sloga“, zdaj pa se močno povečuje število ponaredkov 
inovativnih in življenjsko pomembnih zdravil. 

Drugič, ta pojav že ima zaskrbljujoče razsežnosti. Evropska komisija ocenjuje, da se proda 
1,5 milijona škatlic ponarejenih zdravil v zakoniti dobavni verigi v Evropi. Še bolj 
zaskrbljujoče je, da se njihov obseg vsako leto poveča v povprečju za 10–20 odstotkov. Ob 
10-odstotnem deležu rasti naj bi se število škatlic ponarejenih zdravil, ki se prodajo v zakoniti 
dobavni verigi, v letu 2020 povzpelo na 42 milijonov. Po drugih, bolj pesimističnih ocenah 
naj bi bila rast 30 %, pri čemer bi bilo prodanih škatlic ponarejenih zdravil 192 milijonov.

Kot parlamentarni odbor, pristojen za industrijo in raziskave, ne moremo podcenjevati hude 
nevarnosti, ki jo pomeni ta pojav ne samo za javno zdravje, temveč tudi za enega izmed 
vodilnih sektorjev evropske industrije. Farmacevtsko industrijo v Evropi tvori 3700 podjetij s 
634.000 zaposlenimi s skupnim prometom, ki presega 170 milijard; od teh je 40 % malih in 
srednjih podjetij, ki jih je približno 1500. Skupne naložbe sektorja v raziskave in razvoj 
znašajo več kot 26 milijard evrov, kar pomeni 17 % evropskih odhodkov. Pomembno je torej 
preprečiti nepošteno konkurenco, ki jo povzročajo tuji proizvajalci z dajanjem aktivnih 
farmacevtskih učinkovin na evropski trg, pri čemer se ne preveri, ali so izdelani v skladu z 
dobro proizvodno prakso. Tako bi obenem zavarovali tudi zdravje državljanov.

Čeprav je Evropska komisija s tem predlogom sprejela in privzela pomisleke, ki jih je izrazil 
Evropski parlament v pisni izjavi št. 61 iz leta 2006 o aktivnih farmacevtskih učinkovinah, 
ostajajo nekatera vprašanja, ki bi jih bilo dobro pojasniti in okrepiti.

Predvsem je pomembno jasno in enopomensko opredeliti, kaj je predmet predloga – torej 
„ponarejeno zdravilo“, pa tudi vse udeležence v distribucijski verigi, kot so trgovci in 
posredniki, ki morajo biti pooblaščeni za izvajanje dejavnosti in spoštovati sistem dobre 
prakse enako kot proizvajalci in distributerji. To mora veljati tudi za vzporedne trgovce, ki 
morajo upoštevati jasne obveznosti in biti strogo nadzorovani.

Poleg tega je nujno okrepiti in posplošiti nadzor nad proizvodnimi obrati, ki izvažajo 
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farmacevtske surovine, tudi aktivne učinkovine, da bi dobili zagotovilo o skladnosti z dobro 
proizvodno prakso, hkrati pa z učinkovitim sistemom sledljivosti zagotovili javno zdravje.

Če se po eni strani z odobravanjem sprejme predlog o uvedbi sistema o vzajemnem 
priznavanju s tistimi državami izvoznicami, ki zagotavljajo kakovost proizvodnje, primerljivo 
z EU, pa je po drugi pomembno spremeniti predlog Komisije, da bi zagotovili, da se bo prvi 
inšpekcijski pregled na kraju samem opravil pred uvrstitvijo države na seznam, ne pa 
najpozneje v treh letih po tem. Na ta način se bo mogoče dejansko prepričati o jamstvih teh 
držav, preden dobijo dovoljenje za vstop proizvodov na evropski trg.

Jamstvo, ki se zahteva od proizvajalcev, delujočih v državi, s katero Evropa ni sklenila prej 
navedenega sporazuma, ni zadostno. Tem proizvajalcem se namreč dovoli izvoz v Evropo, če 
jim je tretja država izvoznica izdala pisno potrdilo o kakovosti proizvodnje. Očitno je, da se s 
takim postopkom ne pridobi nikakršnega dejanskega jamstva, temveč bo tretje države le 
odvračal od tega, da bi sklenile sporazum o vzajemnem priznavanju z EU.  

Pomembno je obravnavati tudi druga vprašanja, na primer spletno prodajo in možnost, da se 
predpišejo obvezni zaščitni elementi tudi za zdravila brez zdravniškega recepta, če obstaja 
utemeljena domneva, da bi ta utegnila biti ponarejena.

 Nazadnje se zdi obdobje za začetek veljavnosti direktive predolgo glede na to, da v predlogu 
niso predvideni obvezni in splošni inšpekcijski pregledi proizvodnih obratov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Izkušnje kažejo, da prodaja zdravil 
prek spleta potrošnikom ne omogoča, da 
bi z zadostno gotovostjo ugotovili, ali so 
kupili zdravila prek zakonite dobavne 
verige ali ne in ali so varna.  Komisija 
mora v sodelovanju z Agencijo in organi 
držav članic preučiti ta pojav in po potrebi 
predstaviti zakonodajni predlog za 
varovanje javnega zdravja evropskih 
državljanov.

Or. it
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Obrazložitev

Naglo širjenje ponudbe zdravil prek spleta povzroča veliko zaskrbljenost. Ker pa ni bila 
izvedena študija, ki bi omogočila jasen pregled nad tem pojavom, bi lahko širitev tega 
predloga, da bi zajel tudi to področje, imel nasprotni učinek od željenega. Zato je primerno 
pozvati različne institucionalne subjekte, naj preučijo to problematiko in po potrebi prestavijo 
zakonodajni predlog, ki bo omogočil, da se v celoti spoprimemo s tem izzivom.

Predlog spremembe 2

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Ta direktiva ne posega v pravice 
intelektualne in industrijske lastnine, njen 
namen pa je preprečiti vstop ponarejenih 
zdravil v zakonito farmacevtsko verigo. 

Or. it

Obrazložitev

Vstop ponarejenih zdravil v zakonito farmacevtsko mrežo ni samo velik vir nevarnosti za 
javno zdravje, temveč tudi zelo zaskrbljujoč dejavnik za ta evropski industrijski sektor ter 
zlasti za mala in srednja podjetja v njem. Zato je nujno, da se zaščitijo intelektualne in 
industrijske pravice, da bi zagotovili nadaljnje obsežne naložbe v raziskave in razvoj evropske 
industrije zdravil. 

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
Direktivi 2001/83/ES. Da se zagotovi 
zanesljivost v distribucijski verigi, morajo 
biti v farmacevtski zakonodaji obravnavani 
vsi udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji, ki nabavljajo, 
hranijo, skladiščijo in dobavljajo zdravila, 

(5) Današnja distribucijska mreža za 
zdravila je vedno bolj zapletena in 
vključuje številne udeležence, ki niso 
nujno distributerji na debelo, opredeljeni v 
Direktivi 2001/83/ES, na primer trgovce 
in posrednike. Da se zagotovi zanesljivost 
v distribucijski verigi, morajo biti v 
farmacevtski zakonodaji obravnavani vsi 
udeleženci distribucijske verige: v to so 
vključeni distributerji, ki nabavljajo, 



PE430.741v01-00 6/31 PA\796772SL.doc

SL

ter osebe, ki so vpletene v posle, ne da bi 
bile v stiku z zdravili. Zanje morajo veljati 
sorazmerna pravila, da se z vsemi 
izvedljivimi sredstvi izključi možnost, da 
bi zdravila, ki so ponarejena, kar zadeva 
njihovo istovetnost, zgodovino ali vir 
odobrenega zdravila, vstopila v zakonito 
dobavno verigo v Skupnosti.

hranijo, skladiščijo in dobavljajo zdravila, 
ter osebe, ki so vpletene v posle, ne da bi 
bile v stiku z zdravili, na primer trgovci in 
posredniki. Treba je uvesti jasno in 
enopomensko opredelitev zanje, opredeliti 
njihovo pristojnost, poleg tega pa morajo 
zanje veljati sorazmerna pravila, da se z 
vsemi izvedljivimi sredstvi izključi 
možnost, da bi zdravila, ki so ponarejena, 
kar zadeva njihovo istovetnost, zgodovino 
ali vir odobrenega zdravila, vstopila v 
zakonito dobavno verigo v Skupnosti. 
Zlasti je nujno, da imajo ti udeleženci 
veljavno licenco za svojo poslovno 
dejavnost in da se ta izvaja v skladu z 
dobro prakso, ki jo je opredelila Komisija 
v sodelovanju z Agencijo in organi držav 
članic, enako kot velja za proizvajalce in 
distributerje zdravil.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, na samo distributerje na debelo. Da bi ta sistem zares zagotavljal javno 
zdravje državljanov, je treba jasno označiti pristojnosti različnih udeležencev, za vse pa mora 
veljati strog sistem akreditacije, preverjanja in dobre prakse, seveda  tudi za vzporedne 
trgovce.

Predlog spremembe 4

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 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 

(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 
na recept je treba primerno upoštevati 
posebnosti nekaterih zdravil ali kategorij 
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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.

zdravil, kot so generična zdravila, zdravila 
brez zdravniškega recepta in zdravila, ki 
jih proizvajalci prodajo brez posrednikov 
direktno zdravstveni ustanovi, ki 
pacientom ta zdravila daje. 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

Pomembno je, da se razvije učinkovit sistem ugotavljanja istovetnosti, potrditve pristnosti in 
sledljivosti zdravil na podlagi ocene tveganja iz člena 54(4). Ob določanju zaščitnih 
elementov je treba upoštevati posebnosti proizvoda, da se preprečijo nesorazmerni stroški. Če 
bi bili ti elementi obvezni za proizvode, ki jih proizvajalci brez posrednikov direktno 
prodajajo zdravstveni ustanovi, ki pacientom ta zdravila daje, bi lahko dosegli nasprotni 
učinek.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Ponarejene aktivne farmacevtske 
učinkovine pomenijo tveganje za aktivne 
farmacevtske učinkovine slabše kakovosti. 
To tveganje je treba odpraviti. Predvsem 
morajo proizvajalci zdravil sami ali prek 
organa, pooblaščenega za to, zagotoviti, 
da proizvajalec, ki jim dobavlja aktivne 
farmacevtske učinkovine, ravna v skladu z 
dobro proizvodno prakso.

(12) Ponarejene aktivne farmacevtske 
učinkovine pomenijo tveganje za aktivne 
farmacevtske učinkovine slabše kakovosti. 
To tveganje je treba odpraviti tako, da 
združimo učinkovit nadzorni sistem s 
sistemom sledljivosti aktivnih 
farmacevtskih učinkovin. Predvsem 
morajo proizvajalci zdravil sami zagotoviti, 
da proizvajalec, ki jim dobavlja aktivne 
farmacevtske učinkovine, ravna v skladu z 
dobro proizvodno prakso.

Or. it

Obrazložitev

Pristojni organi držav članic morajo v sodelovanju z Evropsko agencijo za zdravila opravljati 
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redne inšpekcijske preglede proizvodnih obratov, da bi zavarovali javno zdravje. Če bi bilo 
različnih pooblaščenih zasebnih organizacij veliko, bi bila zanesljivost kakovosti inšpekcijskih 
pregledov manjša, povzročila bi se zmeda o tem, kdo je odgovoren za točnost rezultatov 
inšpekcijskega pregleda, ustvaril bi se nevaren klientelističen odnos med podjetjem, ki je v 
inšpekcijskem pregledu, in organom, ki izvaja pregled, kar bi utegnilo spodbuditi 
podkupovanje. 

Predlog spremembe 6

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) Da bi zagotovili visoko raven 
varovanja javnega zdravja, mora biti 
proizvodnja aktivnih farmacevtskih 
učinkovin 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 upoštevanje dobre proizvodne 
prakse z večkratnimi obveznimi 
inšpekcijskimi pregledi, ki jih izvajajo 
pristojni organi Skupnosti ali organi 
držav, s katerimi so sklenjeni veljavni 
sporazumi o vzajemnem priznavanju, ki 
med drugim pokrivajo tudi aktivne 
farmacevtske učinkovine. 

Or. it

Obrazložitev

Zanesljivost glede izvora in kakovosti aktivnih farmacevtski učinkovin je nujna. Da se 
zagotovi upoštevanje dobre proizvodne prakse, je treba izvajati stroge in redne preglede 
proizvodnih obratov.
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Države članice morajo zagotoviti 
varovanje javnega zdravja državljanov in
ohraniti konkurenčnost evropskih podjetij 
tako, da naložijo učinkovite, sorazmerne, 
odvračilne in enakovredne kazni, da bi 
preprečile vstop ponarejenih zdravil v 
zakonito farmacevtsko verigo.

Or. it

Obrazložitev

Za učinkovito preprečevanje ponarejanja zdravil morajo države članice uvesti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne zakonske predpise, ki zagotavljajo tudi enake kazni na evropski 
ravni.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-1) V členu 1 se za točko 5 vstavi 
naslednja točka 5 a:

„5a Ponarejeno zdravilo:

vsako zdravilo, ki je bilo namerno in 
prostovoljno ponarejeno kar zadeva:

(a) istovetnost, tudi embalaže, oznak, 
imena in sestave glede na sestavine, 
vključno z neaktivnimi in aktivnimi 
sestavinami, ter glede na odmerjanje;

(b) vir, vključno s proizvajalcem, državo 
proizvodnje, državo porekla in imetnikom 
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dovoljenja za dajanje na trg;

(c) zgodovino, vključno z registri in 
dokumenti, ki omogočajo, da se določi 
distribucijska veriga.

Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
pristojnimi organi držav članic posodablja 
to opredelitev glede na tehnični in 
znanstveni napredek in na mednarodne 
sporazume.“

Or. it

Obrazložitev

Če želimo učinkovito preprečiti vstop ponarejenih zdravil v zakonito farmacevtsko dobavno 
verigo je treba jasno in izčrpno opredeliti, kaj pomeni izraz „ponarejeno zdravilo“, 
nenazadnje tudi zaradi poostritve kazni. Iz opredelitve je treba izključiti morebitne tovarniške 
napake.  

Predlog spremembe 9

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

1 a) V členu 1 se za točko 17 vstavi 
naslednja točka 17 b:

„17 b. Posredovanje zdravil:

Vse dejavnosti, ki ne vključujejo 
posedovanja zdravil in/ali fizičnega 
rokovanja z njimi ter obsegajo neodvisno 
pogajanje ali pogajanje o prodaji ali 
nakupu zdravil v imenu druge osebe ali 
zaračunavanje v imenu druge osebe ali 
vse vrste posredovanja zdravil, razen 
prometa na debelo in maloprodaje.“

Or. it
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Obrazložitev

Če želimo učinkovito preprečiti vstop ponarejenih zdravil v zakonito farmacevtsko dobavno 
verigo, je treba jasno in izčrpno opredeliti vse udeležence, ki delujejo v sektorju, ne samo 
proizvajalcev in distributerjev na debelo, temveč tudi trgovce in posrednike. Zato je bistveno, 
da se tudi za te udeležence uvede strog sistem akreditacije, nadzora in dobre prakse, kar 
mora veljati tudi za vzporedne trgovce.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in 
uporabljati kot vhodne snovi samo 
zdravilne učinkovine, ki so bile 
proizvedene v skladu s podrobnimi 
smernicami o dobri proizvodni praksi za 
vhodne snovi. V ta namen imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo sam ali prek 
organa, ki ga za to pooblasti pristojni 
organ države članice, preveri skladnost 
proizvajalca zdravilnih učinkovin z dobro 
proizvodno prakso.“

„(f) upoštevati načela in smernice dobre 
proizvodne prakse za zdravila in uporabiti 
kot vhodne snovi samo zdravilne 
učinkovine, ki so bile izdelane v skladu s 
podrobnimi smernicami dobre proizvodne 
prakse za vhodne snovi. V ta namen 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
zagotovi, da je proizvodnja v skladu s 
smernicami in standardi dobre proizvodne 
prakse, ki veljajo v Skupnosti, prek 
izvajanja obveznih inšpekcijskih 
pregledov, ki jih izvajajo pristojni organi 
Skupnosti ali organi, s katerimi so 
sklenjeni veljavni sporazumi o vzajemnem 
priznavanju, ki pokrivajo tudi aktivne 
farmacevtske učinkovine.“

Or. it

Obrazložitev

Pristojni organi držav članic morajo v sodelovanju z Evropsko agencijo za zdravila opravljati 
redne inšpekcijske preglede proizvodnih obratov, da bi zavarovali javno zdravje. Če bi bilo 
različnih pooblaščenih zasebnih organizacij veliko, bi bila zanesljivost kakovosti inšpekcijskih 
pregledov manjša, povzročila bi se zmeda o tem, kdo je odgovoren za točnost rezultatov 
inšpekcijskega pregleda, ustvaril bi se nevaren klientelističen odnos med podjetjem, ki je v 
inšpekcijskem pregledu, in organom, ki izvaja pregled, kar bi utegnilo spodbuditi 
podkupovanje. 
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Predlog spremembe 11

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 točka (h):

„(h) biti zakonsko odgovoren za točnost 
rezultatov inšpekcijskih pregledov in 
nadzora, ki jih opravi ali jih zahteva, pri 
tem pa prenos odgovornosti ni mogoč.“ 

Or. it

Obrazložitev

Z inšpekcijskimi pregledi in nadzorom je treba zagotoviti, da bodo zdravila izdelana v skladu 
z dobrimi proizvodnimi praksami. Da bi to dosegli, je treba poudariti, da je imetnik 
dovoljenja za proizvodnjo odgovoren tako za končne izdelke kot za nabavljene vhodne snovi. 
Zato je treba poudariti odgovornost proizvajalca glede rezultatov nadzora, še posebej ob 
predpostavki, da lahko prenese odgovornost na organ, ki je za to pooblaščen. 

Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo 
kot vhodne snovi, se uvozijo samo, če:

2. Zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo 
kot vhodne snovi, se lahko uvozijo samo, 
če:

(a) so proizvedene z uporabo standardov, 
ki so najmanj enakovredni standardom 
dobre proizvodne prakse, predpisanim v 
Skupnosti;

(a) so proizvedene z uporabo standardov, 
ki so najmanj enakovredni standardom 
dobre proizvodne prakse, predpisanim v 
Skupnosti;

(b) jim je priloženo pisno potrdilo iz tretje 
države izvoza, da so standardi dobre 

(b) so v treh preteklih letih uspešno 
prestale poseben inšpekcijski pregled za 
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proizvodne prakse, ki se uporabljajo za 
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.

aktivne farmacevtske učinkovine, ki ga je 
izvedel pristojni evropski organ ali organ, 
s katerim je sklenjen veljavni sporazum o 
vzajemnem priznavanju. Uspešno 
opravljen inšpekcijski pregled mora biti 
dokumentiran s potrdilom, ki ga izda 
pristojni organ in ki potrjuje skladnost s 
standardi dobre proizvodne prakse.

Or. it

Obrazložitev

Pisno potrdilo, ki ga izda tretja država izvoza in potrjuje, da je obrat izdelal izvoženo aktivno 
učinkovino v skladu z dobro proizvodno prakso, zdaleč ni zadostno jamstvo. Da bi zavarovali 
javno zdravje in ohranili konkurenčnost evropskih podjetij, morajo pristojni nacionalni 
organi izvajati inšpekcijske preglede teh proizvodnih obratov. Ta sistem bo ustrezno 
spodbudil tuje proizvajalce, da bodo svoje izvorne države spodbudili k skleniti sporazumov o 
vzajemnem priznavanju z Evropsko unijo.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 52 b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ne glede na člen 2(1) in brez poseganja 
v naslov VII države članice zagotovijo, da 
se zdravila, ki niso namenjena za dajanje v 
promet, ne vnesejo v Skupnost, če se 
utemeljeno domneva, da imajo zdravila 
ponarejeno istovetnost, zgodovino ali vir.

1. Ne glede na člen 2(1) in brez poseganja 
v naslov VII države članice zagotovijo, da 
se zdravila, ki niso namenjena za dajanje v 
promet, ne vnesejo v Skupnost in ne 
potujejo prek nje, če se utemeljeno 
domneva, da imajo zdravila ponarejeno 
istovetnost, zgodovino ali vir.

Or. it

Obrazložitev

Da se zagotovi varnost dobavne verige, morajo države članice nadzorovati tudi zdravila, ki 
potujejo prek EU, čeprav so ti proizvodi namenjeni tujemu trgu. 
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Predlog spremembe 14

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 
jih proizvajalci prodajo brez posrednikov 
direktno zdravstveni ustanovi, ki 
pacientom ta zdravila daje; zaščitni 
elementi se lahko uporabljajo na podlagi 
analize za vsak primer posebej, tudi za 
zdravila, ki se izdajajo brez zdravniškega 
recepta, če kaže tveganje, povezano z 
proizvodom, na podlagi meril iz člena 
54a(4) na utemeljeno domnevo, da bi 
proizvod utegnil biti ponarejen. 

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da se razvije učinkovit sistem ugotavljanja istovetnosti, potrditve pristnosti in 
sledljivosti zdravil na podlagi ocene tveganja iz člena 54(4). Ob določanju zaščitnih 
elementov je treba upoštevati posebnosti proizvoda, da se preprečijo nesorazmerni stroški. Če 
bi bili ti elementi obvezni za proizvode, ki jih proizvajalci brez posrednikov direktno 
prodajajo zdravstveni ustanovi, ki pacientom ta zdravila daje, bi lahko dosegli nasprotni 
učinek.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8a) Členu 54 se doda točka (p):
„(p) oznaka porekla (država, podjetje, 
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proizvodni obrat), da se zagotovi 
sledljivost aktivne učinkovine.“

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je, da se razvije učinkovit sistem ugotavljanja istovetnosti, potrditve pristnosti in 
sledljivosti zdravil na podlagi ocene tveganja iz člena 54(4). Ob določanju zaščitnih 
elementov je treba upoštevati posebnosti proizvoda, da se preprečijo nesorazmerni stroški. Če 
bi bili ti elementi obvezni za proizvode, ki jih proizvajalci brez posrednikov direktno 
prodajajo zdravstveni ustanovi, ki pacientom ta zdravila daje, bi lahko dosegli nasprotni 
učinek.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitni element nadomesti z zaščitnim 
elementom, ki je enakovreden, kar zadeva 
možnost preverjanja istovetnosti, pristnosti 
in neprekinjene sledljivosti zdravila, pri 
tem pa ne odpre stične ovojnine, kakor je 
opredeljeno v členu 1(23);

(b) imetnik dovoljenja za proizvodnjo 
ravna skladno s točko (o) člena 54, tako da 
zaščitne elemente nadomesti z zaščitnimi 
elementi, ki so enakovredni po kakovosti 
in količini, kar zadeva možnost preverjanja 
istovetnosti, pristnosti in neprekinjene 
sledljivosti zdravila, pri tem pa ne odpre 
stične ovojnine, kakor je opredeljeno v 
členu 1(23);

Or. it

Obrazložitev

Ogni apertura di una confezione di medicinali al fine del riconfezionamento è un momento 
delicato perché è in tale circostanza che può più facilmente avvenire la sostituzione dei 
medicinali autentici con prodotti falsificati. Per tale motivo, colui che compie tale operazione 
deve avere un'autorizzazione e deve essere sottoposto ad un rigido sistema di controlli. Al 
momento di riconfezionare il prodotto occorre vigilare a che vengano apposte caratteristiche 
di sicurezza qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle apposte 
originariamente dal produttore del prodotto.
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Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) kompleksnost distribucijske verige. 

Or. it

Obrazložitev
Pomembno je, da se razvije učinkovit sistem ugotavljanja istovetnosti, potrditve pristnosti in 
sledljivosti zdravil na podlagi ocene tveganja iz člena 54(4). Ob določanju zaščitnih 
elementov je treba upoštevati posebnosti proizvoda, da se preprečijo nesorazmerni stroški. Če 
bi bili ti elementi obvezni za proizvode, ki jih proizvajalci brez posrednikov direktno 
prodajajo zdravstveni ustanovi, ki pacientom ta zdravila daje, bi lahko dosegli nasprotni 
učinek.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2001/83/ES
Naslov VII

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Promet na debelo in trgovanje z zdravili“. „Promet na debelo, posredovanje in 
trgovanje z zdravili“.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, na samo distributerje na debelo in trgovce z zdravili.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 77 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Člen 77(6) se nadomesti z 
naslednjim besedilom:
„6. Država članica, ki je izdala dovoljenje 
iz odstavka 1 la, ga začasno prekliče ali 
razveljavi po tem, ko je obvestila imetnika 
dovoljenja, če niso več izpolnjeni pogoji, v 
katerih je bilo izdano, ali če dovoljenje ni 
bilo uporabljeno več kot tri leta, razen v 
primerih, ko dovoljenje ni bilo 
uporabljeno zaradi razumno potrebnega 
časa za uskladitev z obveznostmi iz te 
direktive, in o tem nemudoma obvesti 
druge države članice in Komisijo.“

Or. it

Obrazložitev

V mnogih državah članicah so bila izdana dovoljenja za promet na debelo, ki se trenutno ne 
uporabljajo. To umetno povečuje število udeležencev in po nepotrebnem zapleta trg ter 
posledično tudi sistem nadzora. Pomembno je preprečiti, da bi se tak preklic ali razveljavitev 
uporabila, če je razlog za nedejavnost razumno potreben čas za izpolnitev obveznosti iz te 
direktive. Imetnika dovoljenja je treba zato predhodno obvestiti, da ne bi neutemeljeno 
preklicali dovoljenj.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 b (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 79 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12b) Za členom 79 se vstavi naslednji 
člen 79 a:
„Člen 79 a
Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
organi držav članic določi pravila in 
merila za pridobitev dovoljenja za 
trgovanje z zdravili in posredovanje 
zdravil.
Vlagatelj mora izpolnjevati vsaj naslednje 
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minimalne pogoje:
(a) imeti stalni naslov in posredovati 
podatke, ki zagotavljajo, da se jasno in 
enopomensko ugotovi istovetnost 
njegovega uradnega sedeža trgovskega ali 
posredniškega podjetja;
(b) se obvezati, da bo zagotovil izvajanje 
svoje dejavnosti samo z osebami ali 
organizacijami, ki izpolnjujejo pogoje iz 
člena 80.“

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, ne samo distributerjev na debelo, in zanje uvesti strog sistem akreditacije, 
preverjanja in dobre prakse, kar mora veljati tudi za vzporedne trgovce.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka -a 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Uvodno besedilo se nadomesti z 
naslednjim:
„Imetniki dovoljenja za promet, imetniki 
dovoljenja za trgovanje in imetniki 
dovoljenja za posredovanje zdravil morajo 
izpolnjevati vsaj naslednje pogoje:“

Or. it

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 22

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 
se jih 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 ali se je z njo trgovalo,

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

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

Or. it

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Točka (g) se nadomesti z naslednjim:
„(g) ravnati morajo v skladu z načeli in 
smernicami dobre distribucijske, 
trgovske oziroma posredniške prakse za 
zdravila, kot jih določa člen 84.“

Or. it

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.
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Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – točka i – uvodno besedilo 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo in za katera 
ugotovijo, da kršijo, ali sumijo, da kršijo 
kar koli od naslednjega:

(i) pristojni organ morajo obvestiti o 
zdravilih, ki jih prejmejo, z njimi trgujejo 
ali jih posredujejo in za katera ugotovijo, 
da kršijo, ali sumijo, da kršijo kar koli od 
naslednjega:

Or. it

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka c – pododstavek 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 80 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, sami ali prek organa, ki ga za to 
pooblasti pristojni organ države članice,
preveriti skladnost dobaviteljskega 
distributerja na debelo z dobro 
distribucijsko prakso.

Za namen točke (b) morajo imetniki 
dovoljenja za promet na debelo, kadar se 
zdravilo pridobi pri drugem distributerju na 
debelo, preveriti skladnost dobaviteljskega 
distributerja na debelo z dobro 
distribucijsko prakso in da ima dovoljenje 
za promet na debelo.

Or. it

Obrazložitev

Zanesljivost izvora in kakovosti aktivnih farmacevtski učinkovin je nujna. Da se zagotovi 
skladnost z dobro proizvodno prakso, mora imeti vsak udeleženec dovoljenje za izvajanje 
svoje dejavnosti in biti strogo in redno inšpekcijsko pregledan.
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Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a)  Člen 84 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 84

Komisija objavi smernice o dobri 
distribucijski, trgovski in posredniški 
praksi za zdravila. V ta namen se 
posvetuje z Odborom za lastniška 
zdravila in Odborom za farmacijo, 
ustanovljenim z Direktivo Sveta 
75/320/EGS.1“

1 UL L 147, 9. 6. 1975, str. 23.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, ne samo distributerjev na debelo, zanje pa mora veljati strog sistem
akreditacije, preverjanja in dobre prakse, kar mora veljati tudi za vzporedne trgovce.

Predlog spremembe 27

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

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

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

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, na samo distributerjev na debelo. Navedba člena 85 (točke od „d“ do „h“) 
se črta, saj je bila že obravnavana v predlogu spremembe člena 80.

Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 97 – odstavek 6 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) V člen 97 se vstavi naslednji 
odstavek 6:
„6. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
nacionalnimi organi spodbuja redne 
kampanje za obveščanje javnosti prek 
različnih medijev (tisk, televizija, radio, 
internet), da bi povečala ozaveščenost 
javnosti o nevarnostih, povezanih z 
nakupom ponarejenih zdravil na spletu, 
in o tem, kako se prepričati, ali so spletni 
ponudniki vključeni v zakonito 
farmacevtsko verigo.“ 

Or. it

Obrazložitev

Naglo širjenje ponudbe zdravil prek spleta povzroča veliko zaskrbljenost. Preden bodo na 
voljo količinski in kvalitativni podatki o razširjenosti tega pojava, je treba povečati 
ozaveščenost javnosti o nevarnostih, povezanih s tovrstnimi nakupi, in o tem, kako razlikovati 
med pooblaščenimi spletnimi lekarnami in nezakonitimi distributerji. 
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Predlog spremembe 29

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka -a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-a) Odstavek -1 se nadomesti z 
naslednjim: 
„1. Pristojni organi zadevne države 
članice ob usklajevanju Agencije z 
večkratnimi in po potrebi nenapovedanimi 
inšpekcijskimi pregledi zagotovijo 
skladnost z zakonskimi predpisi o 
zdravilih ter po potrebi zahtevajo, da 
laboratorij za uradni nadzor nad zdravili 
ali drug laboratorij, določen v ta namen, 
izvede test na vzorcih. Inšpekcijske 
preglede opravljajo uradne osebe, ki 
predstavljajo pristojni organ, in so 
pooblaščene za:
(a) inšpekcijski pregled proizvodnih ali 
poslovnih zgradb in laboratorijev, ki jim je 
imetnik dovoljenja za proizvodnjo zaupal 
nalogo izvajanja nadzora v skladu s 
členom 20;
(b) jemanje vzorcev;
(c) pregled vseh dokumentov v zvezi s 
predmetom inšpekcijskega pregleda ob 
upoštevanju določb, ki so v državah 
članicah veljale 21. maja 1975 in ki 
omejujejo ta pooblastila glede na opis 
metode priprave.“

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba okrepiti in posplošiti sistem 
inšpekcijskih pregledov.
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Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka a a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Odstavek 2 se nadomesti z besedilom:
„2. Pristojni organi lahko izvedejo 
večkratne  in po potrebi nenapovedane 
inšpekcijske preglede v prostorih 
proizvajalcev, distributerjev ali uvoznikov 
aktivnih učinkovin, ki se uporabijo kot 
vhodne snovi, v prostorih imetnikov 
dovoljenja za proizvodnjo, v prostorih 
trgovcev z zdravili in posrednikov zdravil 
ter prostorih proizvajalcev, uvoznikov in 
distributerjev neaktivnih sestavin, če na 
podlagi informacij, ki jih imajo organi, ali 
predhodnih primerov obstaja konkreten 
razlog za sum, da ni skladnosti z 
zakonskimi obveznostmi in/ali 
smernicami. Inšpekcijski pregledi se 
lahko opravijo tudi na zahtevo države 
članice, Komisije ali Agencije.“

Or. it

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Po vsakem inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 pristojni organ poroča, ali 
izdelovalec, uvoznik ali distributer ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 

3. Po vsakem inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 pristojni organ poroča, ali 
izdelovalec, uvoznik, distributer, trgovec 
ali posrednik ravna v skladu z načeli in 
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proizvodne prakse in dobre distribucijske 
prakse iz členov 47 in 84 oziroma ali 
imetnik dovoljenja za promet izpolnjuje 
zahteve, določene v naslovu IX.

smernicami dobre proizvodne,
distribucijske, trgovske in posredniške
prakse iz členov 47 in 84 oziroma ali 
imetnik dovoljenja za promet izpolnjuje 
zahteve, določene v naslovu IX.

Pristojni organ, ki je opravil inšpekcijski 
pregled, sporoči vsebino teh poročil 
proizvajalcu, uvozniku, imetniku 
dovoljenja za promet ali distributerju na 
debelo, pri katerem je bil opravljen 
inšpekcijski pregled.

Pristojni organ, ki je opravil inšpekcijski 
pregled, sporoči vsebino teh poročil 
proizvajalcu, uvozniku, imetniku 
dovoljenja za promet, distributerju na 
debelo, pri katerem je bil opravljen 
inšpekcijski pregled, imetniku dovoljenja 
za promet ali imetniku dovoljenja za 
posredovanje.

Pristojni organ pred sprejetjem poročila 
zadevnemu proizvajalcu, uvozniku, 
imetniku dovoljenja za promet ali 
distributerju na debelo omogoči, da 
predloži svoje pripombe.

Pristojni organ pred sprejetjem poročila 
zadevnemu proizvajalcu, uvozniku, 
imetniku dovoljenja za promet ali 
distributerju na debelo, trgovcu ali 
posredniku omogoči, da predloži svoje 
pripombe.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, ne samo distributerjev na debelo, zanje pa mora veljati strog sistem 
akreditacije, preverjanja in dobre prakse, kar mora veljati tudi za vzporedne trgovce. 

Predlog spremembe 32

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 5 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. V 90 dneh po inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 se proizvajalcu, uvozniku ali 
distributerju na debelo izda potrdilo o dobri 
proizvodni praksi ali dobri distribucijski 
praksi, če se pri inšpekcijskem pregledu 
izkaže, da ta oseba ravna v skladu z načeli 
in smernicami dobre proizvodne prakse ali 
dobre distribucijske prakse iz zakonodaje 

5. V 90 dneh po inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 se proizvajalcu, uvozniku ali 
distributerju na debelo izda potrdilo o dobri 
proizvodni, distribucijski, trgovski ali 
posredniški praksi, če se pri inšpekcijskem 
pregledu izkaže, da ta oseba ravna v skladu 
z načeli in smernicami dobre proizvodne,
distribucijske, trgovske in posredniške
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Skupnosti. prakse iz zakonodaje Skupnosti.

Or. it

Predlog spremembe 33

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka c 
Direktiva 2001/83/ES 
Člen 111 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni praksi in dobri distribucijski 
praksi, ki jih izdajo, v zbirko podatkov 
Skupnosti, ki jo v imenu Skupnosti 
upravlja Agencija.

6. Države članice vnesejo potrdila o dobri 
proizvodni, distribucijski, trgovski in 
posredniški praksi, ki jih izdajo, v zbirko 
podatkov Skupnosti, ki jo v imenu 
Skupnosti upravlja Agencija.

Or. it

Predlog spremembe 34

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka c 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Če se pri inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 izkaže, da oseba ne ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne prakse ali dobre distribucijske 
prakse iz zakonodaje Skupnosti, se ta 
informacija vnese v zbirko podatkov 
Skupnosti iz odstavka 6.“

7. Če se pri inšpekcijskem pregledu iz 
odstavka 1 izkaže, da oseba ne ravna v 
skladu z načeli in smernicami dobre 
proizvodne, distribucijske, trgovske ali 
posredniške prakse iz zakonodaje 
Skupnosti, se ta informacija vnese v zbirko 
podatkov Skupnosti iz odstavka 6.“

Or. it
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Predlog spremembe 35

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sprejme podrobne smernice, v 
katerih so določena načela za inšpekcijske 
preglede iz člena 111. 

Komisija sprejme podrobne smernice, v 
katerih so določena načela za inšpekcijske 
preglede iz člena 111, in posebej o organih 
Skupnosti in nacionalnih organih, 
odgovornih za izvajanje inšpekcijskih 
pregledov.

Or. it

Obrazložitev

Komisija predlaga, da se prvo preverjanje opravi v treh letih po uvrstitvi tretje države na 
seznam iz člena 111b. Izvesti bi ga bilo treba, preden se ta država usti na seznam, nenazadnje 
zato, ker po členu 51(2) odgovorni osebi v evropskih podjetjih ni treba izvajati kontrol 
proizvodov, ki izvirajo iz držav, s katerimi je Skupnost sklenila sporazume, ki zagotavljajo 
kakovost proizvoda.

Predlog spremembe 36

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Komisija na zahtevo tretje države z 
odločbo uvrsti to državo na seznam, če 
njen ureditveni okvir za zdravilne 
učinkovine, ki se izvozijo v Skupnost, ter 
zadevna nadzor in izvrševanje zagotavljajo 
raven varovanja javnega zdravja, 
enakovredno ravni v Skupnosti. Predvsem 
se upoštevajo:

1. Komisija na zahtevo tretje države in po 
uspešno opravljenem inšpekcijskem 
pregledu, ki ga opravi pristojni organ na 
podlagi člena 111a, z odločbo uvrsti to 
državo na seznam, če njen ureditveni okvir 
za zdravilne učinkovine, ki se izvozijo v 
Skupnost, ter zadevna nadzor in 
izvrševanje zagotavljajo raven varovanja 
javnega zdravja, enakovredno ravni v 
Skupnosti. Predvsem se upoštevajo:

Or. it
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Obrazložitev

Glede na izjemo iz člena 51(2) bi dejstvo, da se prvo preverjanje opravi v treh letih po 
uvrstitvi tretje države na seznam iz člena 111b, pomenilo, da nad takimi proizvodi, danimi na 
evropski trg in v promet javnosti, ni nobenega nadzora.

Predlog spremembe 37

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 16
Direktiva 2001/83/ES
Člen 111 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
pristojnimi organi držav članic redno 
preverja, ali so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni. Prvo preverjanje se opravi 
najpozneje 3 leta po uvrstitvi države na 
seznam v skladu z odstavkom 1.“

3. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
pristojnimi organi držav članic redno 
preverja, ali so pogoji iz odstavka 1 
izpolnjeni. Prvo preverjanje se opravi za 
dokazovanje skladnosti z merili iz 
odstavka 1, sledijo pa mu redna 
preverjanja vsaj vsaka tri leta.

Or. it

Obrazložitev

Glede na izjemo iz člena 51(2) bi dejstvo, da se prvo preverjanje opravi v treh letih po 
uvrstitvi tretje države na seznam iz člena 111b, pomenilo, da nad takimi proizvodi, danimi na 
evropski trg in v promet javnosti, ni nobenega nadzora.

Predlog spremembe 38

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi izdajo akreditacijo iz 
členov 46(f) in 80(b), če lahko vlagatelj 
dokaže, da je sposoben preverjati skladnost 
z dobro proizvodno prakso ali dobro 
distribucijsko prakso pri distributerjih na 
debelo.

Pristojni organi izdajo akreditacijo iz 
členov 46(f) in 80(b), če lahko vlagatelj 
dokaže, da je sposoben preverjati skladnost 
z dobro proizvodno prakso ali dobro 
distribucijsko prakso pri distributerjih na 
debelo, pri trgovcih pa dobro trgovsko 
prakso ter pri posrednikih dobro 
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posredniško prakso.

Or. it

Obrazložitev

Da bi zagotovili varnost farmacevtskih proizvodov, je treba upoštevati vse udeležence, ki 
delajo v sektorju, ne samo distributerjev na debelo, za vse pa mora veljati strog sistem 
akreditacije, preverjanja in dobre prakse, kar mora veljati tudi za vzporedne trgovce. 

Predlog spremembe 39

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, 
in storijo vse potrebno, da se zagotovi 
njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo 
biti učinkovite, sorazmerne in odvračalne. 
Države članice obvestijo Komisijo o teh 
predpisih najpozneje do [vstaviti datum 
18 mesecev po objavi] in jo nemudoma 
obvestijo o kakršni koli poznejši 
spremembi, ki vpliva nanje.

Države članice določijo pravila o kaznih, ki 
se uporabljajo za kršitve nacionalnih 
predpisov, sprejetih v skladu s to direktivo, 
in storijo vse potrebno, da se zagotovi 
njihovo izvajanje. Tako predpisane kazni 
so učinkovite, sorazmerne, odvračilne in 
enakovredne. Države članice obvestijo 
Komisijo o teh predpisih najpozneje do 
[vstaviti datum 6 mesecev po objavi] in jo 
nemudoma obvestijo o kakršni koli 
poznejši spremembi, ki vpliva nanje.

Or. it

Obrazložitev

Za učinkovito preprečevanje ponarejanja zdravil morajo države članice uvesti učinkovite, 
sorazmerne in odvračilne zakonske predpise, ki pa zagotavljajo tudi enotne kazni na evropski 
ravni. Glede na veliko nevarnost za javno zdravje in za medsebojno zaupanje med bolniki, 
farmacevti in proizvajalci, se morajo določbe te direktive začeti izvajati zelo hitro.
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Predlog spremembe 40

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavki 1, 2 in 3

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].

Te predpise začnejo uporabljati [vstaviti 
datum 6 mesecev po objavi + en dan].

Vendar pa začnejo države članice 
uporabljati:

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 
6 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), (8) in (9) [vstaviti datum 
12 mesecev po objavi].

Or. it

Obrazložitev

Glede na veliko nevarnost za javno zdravje in za medsebojno zaupanje med bolniki, 
farmacevti in proizvajalci se morajo določbe te direktive začeti izvajati zelo hitro. Odložiti 
izvajanje teh določb še za štiri leta po sprejetju sedanjega predloga bi pomenilo 
nespremenjeno stanje do leta 2015. Ker ni splošnega sistema za inšpekcijske preglede tujih 
proizvodnih obratov, bi bilo tako stanje nedopustno in neupravičeno.
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Predlog spremembe 41

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija v sodelovanju z Agencijo in 
organi držav članic izvede kvalitativno in 
količinsko študijo o spletni prodaji 
ponarejenih zdravil v Evropi in po potrebi 
predstavi zakonodajni predlog, namenjen 
varovanju javnega zdravja evropskih 
državljanov.

Or. it

Obrazložitev

Naglo širjenje ponudbe ponarejenih zdravil prek spleta povzroča veliko zaskrbljenost. Da bi 
zavarovali javno zdravje in pred sprejetjem morebitnih zakonodajnih ukrepov, je treba zbrati 
količinske in kvalitativne podatke o razširjenosti tega pojava v Evropi. 


