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Poprawka 51
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168,

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta uściśla podstawę prawną w oparciu o Traktat o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. Dyrektywa ma na celu nie tylko zapewnienie funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych(art. 114), lecz również zagwarantowanie wysokiego 
stopnia ochrony zdrowia publicznego w UE (art. 168).

Poprawka 52
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W świetle niniejszej dyrektywy 
Komisja powinna co roku przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie statystyczne zawierające 
wiarygodne i dokładne dane dotyczące 
aktualnej sytuacji, tendencji i rozwoju w 
dziedzinie sfałszowanych produktów 
leczniczych, obejmujące informacje na 
temat miejsca i sposobu wykrycia 
sfałszowanych produktów, osoby, która je 
wykryła, kraju pochodzenia produktów, a 
także samego sfałszowanego elementu 
(tożsamość, źródło i/lub 
substancje/składniki) w państwach 
członkowskich.
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Sprawozdanie powinno zawierać jasne 
rozróżnienie między problemami 
fałszowania i naruszeniem patentu.

Or. en

Uzasadnienie

Ani ocena wpływu, ani sprawozdania Komisji Europejskiej nie skupiają się wystarczająco na 
pochodzeniu i głównych źródłach sfałszowanych produktów, a także nie wyjaśniają tych 
kwestii. Ważne jest odróżnienie naruszeń patentów lub sporów od problemu fałszowania 
produktów leczniczych. Konieczne są wiarygodne dane statystyczne na temat tego, gdzie 
sfałszowane produkty zostały wykryte, z jakiego kraju pochodzą oraz samego sfałszowanego 
elementu (tożsamość, źródło i/lub substancje/składniki).

Poprawka 53
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W świetle niniejszej dyrektywy 
Komisja powinna co roku przedstawiać 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie statystyczne zawierające 
wiarygodne i dokładne dane dotyczące 
aktualnej sytuacji, tendencji i rozwoju w 
dziedzinie podrabianych/sfałszowanych 
produktów leczniczych, obejmujące 
informacje na temat miejsca i sposobu 
wykrycia sfałszowanych produktów, 
osoby, która je wykryła, kraju 
pochodzenia produktów, a także samego 
sfałszowanego elementu (tożsamość, 
źródło i/lub substancje/składniki) w 
państwach członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Ani ocena wpływu, ani sprawozdania Komisji Europejskiej nie skupiają się wystarczająco na 
pochodzeniu i głównych źródłach podrabianych/sfałszowanych produktów, a także nie 
wyjaśniają tych kwestii. Ważne jest odróżnienie naruszeń patentów lub sporów od problemu 
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podrabiania produktów leczniczych. Konieczne są wiarygodne dane statystyczne na temat 
tego, gdzie sfałszowane produkty zostały wykryte, z jakiego kraju pochodzą oraz samego 
sfałszowanego elementu (tożsamość, źródło i/lub substancje/składniki).

Poprawka 54
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Komisja powinna co roku 
przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
statystyczne zawierające wiarygodne i 
dokładne dane dotyczące aktualnej 
sytuacji, tendencji i rozwoju w dziedzinie 
sfałszowanych produktów leczniczych, a 
także odpowiednio uaktualniać środki 
dotyczące stosowania zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Aby stawić czoła problemom fałszowania produktów leczniczych, należy zrozumieć i 
zidentyfikować ich pochodzenie i główne źródła. Powinno się w związku z tym wprowadzić 
roczną sprawozdawczość. W oparciu o te stwierdzenia powinno się odpowiednio uaktualniać 
zasady dotyczące stosowania zabezpieczeń.

Poprawka 55
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W trzy lata od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja powinna 
przedstawić Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie oceniające 
zawierające szczegółowe dane na temat 
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zakresu występowania i źródeł 
sfałszowanych produktów leczniczych w 
legalnym systemie dystrybucji w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W celu ewentualnego przekształcenia lub dostosowania przedmiotowej dyrektywy konieczne 
jest posiadanie jasnego całościowego obrazu zakresu i głównych źródeł ryzyka związanego z 
fałszowaniem.

Poprawka 56
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa jest stosowana 
bez uszczerbku dla przepisów dyrektywy 
95/46/WE i powinna utrzymać jasne i 
skuteczne zabezpieczenia wszędzie tam, 
gdzie przetwarzane są dane osobowe.

Or. en

Poprawka 57
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Unia Europejska powinna wspierać
opracowanie międzynarodowej konwencji 
zaostrzającej kary za fałszowanie 
produktów leczniczych, a także dołączenie 
protokołu do międzynarodowej konwencji 
z Palermo w sprawie przestępczości 
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zorganizowanej.

Or. fr

Uzasadnienie

Fałszowanie leków stało się działalnością międzynarodowych siatek przestępczych i nie 
możemy poradzić sobie z tym problemem dotyczącym zdrowia publicznego jedynie w obrębie 
naszych europejskich granic.

Poprawka 58
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Powszechnie wiadomo, że Internet 
stanowi jedno z głównych źródeł napływu 
sfałszowanych produktów leczniczych na 
europejski rynek. Zważywszy na trudności 
z weryfikacją rzeczywistego adresu stron 
internetowych, a co za tym idzie, z 
przyznaniem im z absolutną pewnością 
certyfikatów autentyczności i ze 
sprawdzeniem jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności oferowanego produktu 
leczniczego, należy zabronić sprzedaży 
wszelkich rodzajów produktów leczniczych 
przez Internet, z zastrzeżeniem przepisów 
krajowych, które przewidują inaczej i 
obowiązują w momencie wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy.

Or. it

Uzasadnienie

Pomimo, że sprzedaż produktów leczniczych przez Internet jest dozwolona w niektórych 
państwach członkowskich, nie uważa się, żeby z uwagi na jej stwierdzony wysoki stopień 
nielegalności była ona zgodna z celem, jakim jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia publicznego w UE. Zgodzono się zatem z wnioskiem Komisji, którego celem jest 
zakwalifikowanie sprzedaży przez Internet do nielegalnych systemów dystrybucji. Zachowuje 
się jednakże przepisy krajowe państw członkowskich, które uważają takie praktyki za legalne i 
obowiązują w momencie wejścia w życie niniejszej dyrektywy.
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Poprawka 59
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Legalna apteka wysyłkowa powinna 
być podłączona do oficjalnie 
zarejestrowanej apteki, co ma na celu 
zagwarantowanie, że legalna apteka 
wysyłkowa spełnia wszystkie wymogi 
prawne obowiązujące wszystkie apteki 
znajdujące się w państwie członkowskim, 
w którym mają siedzibę. Identyfikacja 
kierownika apteki powinna być wymogiem 
prawnym dla wszystkich legalnych aptek 
wysyłkowych. Legalna apteka wysyłkowa 
może wydać przepisany produkt leczniczy 
jedynie wtedy, gdy otrzymała wcześniej 
oryginał recepty. Państwa członkowskie 
powinny zagwarantować, że wszelkie 
zaopatrzenie w wysyłkowe produkty 
lecznicze jest stale regulowane przez 
wyznaczone agencje krajowe.

Or. en

Uzasadnienie

Legalne apteki prowadzące sprzedaż wysyłkową muszą spełniać te same wymogi, co oficjalnie 
zarejestrowane apteki, gwarantując w ten sposób klientom tę samą jakość i bezpieczeństwo 
produktu. Każda apteka prowadząca sprzedaż wysyłkową musi mieć zarejestrowanego 
kierownika apteki, prawnie odpowiedzialnego za sprzedaż. Organy regulacyjne aptek w 
państwach członkowskich powinny rutynowo monitorować wszystkie apteki wysyłkowe, 
działając w ścisłej współpracy z Europejskim Związkiem Aptek Wysyłkowych (EASMP). 
EASMP powinno działać jako centrum wiedzy specjalistycznej i najlepszych rozwiązań.
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Poprawka 60
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Powinno się przestrzec europejskich 
obywateli przed ryzykiem zdrowotnym 
związanym z nabywaniem produktów za 
pośrednictwem nielegalnych stron 
internetowych. Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi powinna 
przyjąć środki mające na celu 
podniesienie u ogółu społeczeństwa 
świadomości ryzyka związanego z 
nabywaniem produktów leczniczych za 
pośrednictwem stron internetowych 
innych niż strony legalnych aptek 
wysyłkowych. Kampanie uświadamiania 
społeczeństwa powinny informować 
obywateli, jak rozpoznać legalną aptekę 
wysyłkową oraz jakie niebezpieczeństwa 
są związane z kupowaniem na 
nielegalnych stronach internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Kampanie uświadamiania społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie w informowaniu 
klientów europejskich na temat ryzyka związanego z nabywaniem produktów leczniczych w 
nielegalnych aptekach wysyłkowych. Konieczne będą specjalne techniki marketingowe do 
prowadzenia tych kampanii uświadamiania społeczeństwa, żeby zagwarantować 
przekazywanie jasnych i łatwo zrozumiałych informacji na temat legalnej i nielegalnej 
działalności stron internetowych sprzedających produkty lecznicze. Przykładowo używanie 
tych samych reklam może wzbudzić zamieszanie u klientów i dlatego powinno się tego unikać.
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Poprawka 61
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Wskazane jest wprowadzenie definicji 
terminu „sfałszowany produkt leczniczy”, 
żeby odróżnić takie produkty od legalnych 
produktów leczniczych, które jednak nie 
posiadają zezwolenia. Ponadto 
zatwierdzone lub inne legalne produkty z 
wadami jakości oraz produkty lecznicze, 
które z powodu błędów produkcyjnych lub 
dalszych procesów nie są zgodne z 
wymogami dobrej praktyki wytwarzania 
lub dystrybucji nie powinny być mylone z 
lekami sfałszowanymi.

Or. en

Uzasadnienie

Fałszowanie produktów leczniczych jest przestępstwem. Nie powinno się zrównywać go z 
niezgodnością z dobrą praktyką wytwarzania lub wadami jakości, które mogą wystąpić w 
zwykłych warunkach produkcji i są rozwiązywane w przejrzysty sposób między producentem 
leku i władzami, ze stałą troską o ochronę zdrowia publicznego.

Poprawka 62
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Obecna sieć dystrybucji produktów 
leczniczych staje się coraz bardziej złożona 
i angażuje wiele podmiotów, nie tylko 
hurtowników w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE.  W celu zagwarantowania 
wiarygodności systemu dystrybucji 
przepisy prawa farmaceutycznego powinny 
brać pod uwagę wszystkich uczestników 
systemu dystrybucji: nie tylko 

(5) Obecna sieć dystrybucji produktów 
leczniczych staje się coraz bardziej złożona 
i angażuje wiele podmiotów, nie tylko 
hurtowników w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE. W celu zagwarantowania 
wiarygodności systemu dystrybucji 
przepisy prawa farmaceutycznego powinny 
brać pod uwagę wszystkich uczestników 
systemu dystrybucji: nie tylko 
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dystrybutorów, którzy nabywają, 
przechowują, magazynują i dostarczają 
produkty lecznicze, lecz również strony 
zaangażowane w transakcje 
niewymagające kontaktu z tymi 
produktami. Należy ich objąć 
proporcjonalnymi przepisami, aby 
ograniczyć, wszelkimi możliwymi 
sposobami, możliwość wprowadzenia do 
legalnego systemu dystrybucji we 
Wspólnocie produktów leczniczych 
sfałszowanych pod względem tożsamości, 
historii lub źródła pochodzenia.

dystrybutorów, którzy nabywają, 
przechowują, magazynują i dostarczają 
produkty lecznicze, lecz również strony 
zaangażowane w transakcje 
niewymagające kontaktu z tymi 
produktami, takie jak handlowcy czy 
pośrednicy. Należy ich objąć 
proporcjonalnymi przepisami, aby 
ograniczyć, wszelkimi możliwymi 
sposobami, możliwość wprowadzenia do 
legalnego systemu dystrybucji we 
Wspólnocie produktów leczniczych 
sfałszowanych pod względem tożsamości, 
historii lub źródła pochodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 7 do projektu sprawozdania.

Poprawka 63
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Fałszowanie produktów leczniczych 
stwierdza się często przy realizacji 
zamówień internetowych. Zgodnie z 
postanowieniami TFUE, w szczególności z 
jego art. 168 , państwa członkowskie 
odpowiadają za kształtowanie dystrybucji 
produktów leczniczych na ostatnim etapie 
handlowym, w szczególności w aptekach.
Obejmuje to również regulację wysyłkowej 
i internetowej dystrybucji produktów 
leczniczych. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości państwa 
członkowskie, w ramach przysługującego 
im zakresu oceny, mogą przy tym 
przewidzieć absolutne zakazy wysyłkowej 
sprzedaży produktów leczniczych 
wydawanych na receptę w związku z 
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zagrożeniami, jakie wiążą się z tym 
sposobem dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy zachować obowiązujący podział kompetencji. Regulacja dotycząca aptek 
i dystrybucji produktów leczniczych na ostatnim etapie handlowym zastrzeżona jest dla 
państw członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich zakazuje wysyłkowego 
handlu produktami leczniczymi wydawanymi na receptę, co potwierdził Trybunał (wyrok z 
11/12/2003 w sprawie C-322/01 Deutscher Apothekerverband).

Poprawka 64
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
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Or. it

Poprawka 65
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę i/lub częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest jasnepodejście dla ochrony pacjentów przed podrabianymi produktami 
leczniczymi. Ocena ryzyka produktów lub kategorii produktów ma kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia skutecznego rozdziału środków dostępnych na walkę z podrabianiem. W 
rezultacie Komisja powinna oceniać profil ryzyka produktów leczniczych wydawanych na 
receptę i na tej podstawie podejmować decyzję o konieczności wymagania zabezpieczenia. 
Rygorystyczna analiza zachęt dla podrabiaczy (cena) i wcześniejszych doświadczeń 
(wcześniejsze przypadki) zapobiega nieefektywnemu pochłanianiu środków, które przydałyby 
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się w innych obszarach.

Poprawka 66
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
indywidualną identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania całkowitej jasności należy określić, że tylko zabezpieczenia umożliwiające 
weryfikację autentyczności oraz identyfikowalność poszczególnych produktów są 
zabezpieczeniami, które powinny identyfikować poszczególne opakowania.
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Poprawka 67
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.  
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.  
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre właściwości pewnych produktów 
lub kategorii produktów, np. leków 
generycznych. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Status produktów wydawanych na receptę i tych bez recepty nie jest zharmonizowany w UE. 
Dlatego rozróżnienie między nimi nie ma sensu. Zgodnie z niedawnymi zrelacjonowanymi w 
niemieckiej prasie badaniami przeprowadzonymi przez firmę Pfizer, 45% wszystkich 
sfałszowanych leków stanowią tabletki na odchudzanie, 35% leki na grypę a 25% leki na 
problemy z erekcją [uwaga: liczby się nie sumują]. Jeżeli tak by to miało mniej więcej 
wyglądać, znaczyłoby to, że leki wydawane bez recepty to główny cel fałszerstw. Ponieważ 
każdy sfałszowany lek może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie, należy objąć wszystkie 
leki, w oparciu o ocenę ryzyka określoną w art. 54 ust. 4.
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Poprawka 68
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.  
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.  
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre właściwości pewnych produktów 
lub kategorii produktów, np. leków 
generycznych. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zapewnienie autentyczności zarówno produktów leczniczych wydawanych na 
receptę, jak i tych wydawanych bez recepty, gdyż fałszowanie tych ostatnich może również 
mieć katastrofalne skutki dla zdrowia ludzkiego, wydaje się bowiem, że na szczeblach 
krajowym i europejskim następuje stopniowe przejście produktów leczniczych z grupy 
wydawanych na receptę do grupy dostępnych bez recepty.
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Poprawka 69
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre właściwości pewnych produktów 
lub kategorii produktów, np. leków 
generycznych. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest zagwarantowanie autentyczności wszystkich rodzajów leków, zarówno 
wydawanych na receptę, jak i wydawanych bez recepty. Wszystkie leki są szczególnym 
rodzajem produktu i w przypadku podrobienia mogą mieć tragiczne skutki dla zdrowia 
ludzkiego.  Ponadto zjawisko tzw. switchingu w dziedzinie leków, czyli przeniesienia z 
kategorii leków na receptę do kategorii leków bez recepty, rozwija się coraz intensywniej, 
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.. Nie należy zapominać, że można 
realizować znaczne zyski, fałszując także leki dostępne bez recepty.
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Poprawka 70
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

7. W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę, a 
także dostępnych bez recepty. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę oraz dostępnych 
bez recepty należy zwrócić szczególną 
uwagę na niektóre właściwości pewnych 
produktów lub kategorii produktów, np. 
leków generycznych. Obejmuje to ryzyko 
ich fałszowania ze względu na ich cenę 
oraz częstość występowania takich 
przypadków w przeszłości we Wspólnocie 
i poza jej granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. ro

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie uwzględnia zapewnienia zgodności produktów leczniczych dostępnych 
bez recepty z normami bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę ich rosnącą konsumpcję w 
Europie, ważne jest wprowadzenie przepisów chroniących wszystkich pacjentów, bez względu 
na to, z jakiego źródła uzyskali oni produkty lecznicze.
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Poprawka 71
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia lub jakiekolwiek inne 
środki techniczne umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych i 
produktów o ugruntowanym 
zastosowaniu. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Można także stosować takie środki jak hologramy czy specjalne lakiery. Powinno się także 
brać pod uwagę cechy szczególne produktów markowych o ugruntowanym zastosowaniu. Są 
one oparte na tej samej, dobrze znanej formule. Zarówno leki generyczne, jak i produkty 
markowe o ugruntowanym zastosowaniu należą do kategorii produktów o najniższych cenach 
i rzadko są fałszowane z uwagi na niewielką marżę zysku. They should also be examined. 
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Poprawka 72
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych i 
produktów będących częścią zarządzanego 
łańcucha dystrybucji. Obejmuje to ryzyko 
ich fałszowania ze względu na ich cenę 
oraz częstość występowania takich 
przypadków w przeszłości we Wspólnocie 
i poza jej granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty (np. immunoglobuliny) są dostarczane bezpośrednio przez producenta 
szpitalowi lub innemu końcowemu zakładowi opieki zdrowotnej. Ponieważ ryzyko 
podrobienia produktu w tym łańcuchu jest bardzo niskie, w tym wypadku można zwolnić te 
produkty z obowiązku posiadania zabezpieczeń. 
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Poprawka 73
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację i weryfikację autentyczności 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. de

Uzasadnienie

Kwestia, czy dany produkt medyczny powinien być identyfikowalny w ramach całego systemu 
dystrybucji – począwszy od producenta po aptekę – powinna leżeć w gestii państw 
członkowskich. Identyfikowalność nie jest wymagana dla rozpoznania sfałszowanych 
produktów leczniczych. Taka dodatkowa funkcja pociągałaby ponadto za sobą znaczne 
dodatkowe wydatki, które oznaczałyby nieproporcjonalne koszty w szczególności dla małych i 
średnich przedsiębiorstw.
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Poprawka 74
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.  
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można antycypować zwolnień dla leków generycznych, wprowadzając zabezpieczenia dla 
produktów leczniczych wydawanych na receptę. 
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Poprawka 75
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić
obowiązkowe zabezpieczenia 
umożliwiające identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Nie później niż pięć lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie zastosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 
dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
ilości sfałszowanych leków w legalnym 
systemie dystrybucji w Europie. 
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
zabezpieczeń innych kategorii leków, w 
tym produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty, zgodnie z 
definicją w tytule VI dyrektywy 
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2001/83/WE. 

Or. de

Uzasadnienie

Oddziaływanie przewidzianych zabezpieczeń powinno zostać poddane ocenie po upływie 
pięciu lat. W przypadku wykazania zmniejszenia liczby sfałszowanych leków w legalnym 
systemie dystrybucji, ujednolicone na poziomie UE zabezpieczenia mogłyby zostać, w 
odpowiednich przypadkach, rozszerzone na leki wydawane bez recepty. Na tym etapie 
rozsądne i wystarczające jest ograniczenie zastosowania zabezpieczeń do leków na receptę. 
Należy unikać zbędnego obciążenia regulacyjnego, aby zapobiec niepotrzebnemu zwiększeniu 
kosztów dla obywateli europejskich.

Poprawka 76
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając zabezpieczenia dla 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę należy zwrócić szczególną uwagę 
na niektóre właściwości pewnych 
produktów lub kategorii produktów, np. 
leków generycznych. Obejmuje to ryzyko 
ich fałszowania ze względu na ich cenę 
oraz częstość występowania takich 
przypadków w przeszłości we Wspólnocie 
i poza jej granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy. 
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Uzasadnienie

1. Nie możemy wprowadzać słowa "obowiązkowe", gdyż w tym kontekście odnosi się ono do 
wszystkich produktów na receptę. Zabezpieczenia powinny być stosowane na zasadzie oceny 
ryzyka fałszerstwa produktu, a w związku z tym zakres stosowania zabezpieczeń nie będzie 
obejmował wszystkich leków. 

2. W tekście dyrektywy należy również zmienić datę od której liczy się 5 lat. Data powinna się 
odnosić do wejścia w życie przepisów wykonawczych o zabezpieczeniach, a nie do wejścia w 
życie dyrektywy. 

Poprawka 77
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
obowiązkowe zabezpieczenia 
umożliwiające identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych i 
wypełniaczy. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Nie później niż pięć lat od daty wejścia w 
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życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie zastosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w li. o) art. 
54 dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
ilości sfałszowanych produktów 
leczniczych w legalnym systemie 
dystrybucji w Europie. Nie później niż 18 
miesięcy od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja powinna przedłożyć 
sprawozdanie oceniające na temat 
zabezpieczeń produktów leczniczych 
dostępnych bez recepty zgodnie z tytułem 
VI dyrektywy 2001/83/WE.

Or. el

Uzasadnienie

Wpływ planowanych zabezpieczeń musi zostać oceniony najpóźniej po pięciu latach, a w 
międzyczasie pomóc w ograniczaniu ilości sfałszowanych produktów leczniczych. 
Jednocześnie konieczne jest zbadanie możliwości rozszerzenia zharmonizowanych 
zabezpieczeń na produkty lecznicze dostępne bez recepty, których możliwe fałszowanie 
również stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. Jeżeli mają one zostać włączone, musi 
to być uczynione bezzwłocznie, żeby uniknąć powstania szarych stref, które mogą zmniejszyć 
skuteczność programu operacyjnego.

Poprawka 78
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę.
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Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych.
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych i 
homeopatycznych. Obejmuje to ryzyko ich 
fałszowania ze względu na ich cenę oraz 
częstość występowania takich przypadków 
w przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Nie później niż pięć lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie zastosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w li. o) art. 
54 dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
ilości sfałszowanych leków w legalnym 
systemie dystrybucji w Europie.
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
zabezpieczeń innych kategorii leków, w 
tym produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty, zgodnie z 
definicją w tytule VI dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno się dołączyć leki homeopatyczne (jeśli podlegają przepisaniu przez lekarza) z uwagi 
na zasadę proporcjonalności. Od Komisji będzie zależało stwierdzenie, czy zabezpieczenia są 
obowiązkowe na podstawie podejścia opartego na ocenie ryzyka opisanego w art. 54a ust. 4 
akapit 3 lit. a)-e). Element ten powinien zostać rozszerzony na inne grupy produktów 
wysokiego ryzyka. Ponieważ nie istnieje wyższe ryzyko fałszowania związane z tymi 
produktami (niski obrót, niska cena) w porównaniu z tymi samymi produktami 
homeopatycznymi nie podlegającymi przepisaniu przez lekarza w innym państwie 
członkowskim, powinny one zostać zwolnione w ogóle. 
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Poprawka 79
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Nie później niż pięć lat od daty 
wejścia w życie przepisów wykonawczych 
dotyczących zabezpieczeń Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie zastosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 
lit. o) dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
ilości sfałszowanych leków w legalnym 
systemie dystrybucji w Europie. 
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
zabezpieczeń innych kategorii leków, w 
tym produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty, zgodnie z 
definicją w tytule VI dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. pl

Uzasadnienie

1. Nie możemy wprowadzać słowa "obowiązkowe", gdyż w tym kontekście odnosi się ono do 
wszystkich produktów na receptę. Zabezpieczenia powinny być stosowane na zasadzie oceny 
ryzyka fałszerstwa produktu, a w związku z tym zakres stosowania zabezpieczeń nie będzie 
obejmował wszystkich leków. 

2. W tekście dyrektywy należy również zmienić datę od której liczy się 5 lat. Data powinna się 
odnosić do wejścia w życie przepisów wykonawczych o zabezpieczeniach, a nie do wejścia w 
życie dyrektywy. 
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Poprawka 80
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zabezpieczenia będą pogrupowane w 
sposób odzwierciedlający szczególne cechy 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów. Zostaną one uznane za 
równoważne, jeżeli zagwarantują taki sam 
lub wyższy poziom skuteczności w zakresie 
identyfikacji, weryfikacji autentyczności, 
identyfikowalności i braku naruszeń oraz 
taki sam poziom technicznych przeszkód 
dla powielania. W przypadku usunięcia, 
zastąpienia lub zakrycia zabezpieczenia 
niniejszy punkt powinien mieć również 
zastosowanie do nowego zabezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zastosowania podejścia w oparciu o ryzyko zabezpieczenia muszą być pogrupowane w 
sposób odpowiadający ryzyku związanemu z fałszowaniem różnych kategorii leków. Niniejsza 
poprawka ma zagwarantować, że będzie to możliwe przy zastosowaniu technologicznie 
neutralnego podejścia. Ponadto, aby zagwarantować rzeczywistą równoważność lub wyższy 
poziom oryginalnych i nowych zabezpieczeń wykorzystywanych przez firmy przepakowujące, 
niniejsza dyrektywa musi wprowadzić różne kategorie równoważnych lub o wyższym poziomie 
zabezpieczeń w oparciu o konkretne kryteria.

Poprawka 81
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) W przypadku usunięcia, zastąpienia 
lub zakrycia zabezpieczenia nowe 
zabezpieczenia zostaną uznane za 
równoważne, jeżeli zagwarantują taki sam 
poziom skuteczności w zakresie 
identyfikacji, weryfikacji autentyczności, 
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identyfikowalności i braku naruszeń oraz 
taki sam poziom technicznych przeszkód 
dla powielania.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 9 do sprawozdania.

Poprawka 82
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Zabezpieczenia powinny być 
pogrupowane w sposób odzwierciedlający 
szczególne cechy pewnych produktów lub 
kategorii produktów. Powinny one zostać 
uznane za równoważne, jeżeli 
zagwarantują taki sam poziom 
skuteczności w zakresie indywidualnej 
identyfikacji, weryfikacji autentyczności, 
identyfikowalności i braku naruszeń oraz 
taki sam poziom technicznych przeszkód 
dla powielania. W przypadku usunięcia, 
zastąpienia lub zakrycia zabezpieczenia 
równoważne zabezpieczenie powinno 
zostać zastąpione.

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania całkowitej jasności należy określić, że tylko zabezpieczenia umożliwiające 
weryfikację autentyczności oraz identyfikowalność poszczególnych produktów są 
zabezpieczeniami, które powinny identyfikować poszczególne opakowania.
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Poprawka 83
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Produkty lecznicze bez recepty 
powinny być przedmiotem regularnych 
ocen ryzyka, przeprowadzanych przez 
organy krajowe. Zależnie od wyników tej 
oceny produkty lecznicze bez recepty 
mogą zostać włączone do zakresu 
dyrektywy 2001/83/WE. W tym celu 
posiadacze zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu mają prawo, w momencie 
wejścia w życie dyrektywy, objęcia swoich 
produktów leczniczych bez recepty 
przepisami zawartymi w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze bez recepty powinny być przedmiotem specjalnego postępowania i być 
objęte wymogami niniejszej dyrektywy, zależnie od wyników ocen ryzyka, przeprowadzanych 
przez organy krajowe. 

Poprawka 84
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie we współpracy 
z zainteresowanymi stronami powinny 
mieć możliwość swobodnego określenia 
specyficznych aspektów technologii 
zwalczania fałszowania leków, które 
uważają za najodpowiedniejsze dla ich 
systemów dystrybucji leków, przy 
uwzględnieniu plomby umożliwiającej 
weryfikację autentyczności, przyjętej w 
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niniejszej dyrektywie.

Or. it

Uzasadnienie

Ta dyrektywa będzie wymagała zakładania zabezpieczeń umożliwiających weryfikację 
autentyczności na opakowania leków, co pozwoli hurtownikom i aptekarzom na sprawdzenie 
ich autentyczności. Szczegóły systemu zabezpieczeń muszą zostać określone na poziomie 
krajowym, zgodnie ze szczególnymi potrzebami systemów dystrybucji leków w poszczególnych 
krajach. Należy poszanować krajowe inicjatywy, które zostały już zrealizowane lub są w 
trakcie realizacji.

Poprawka 85
Esther de Lange, Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Wykorzystanie technologii 
umożliwiających weryfikację 
autentyczności i śledzenie produktów 
leczniczych na poziomie pojedynczych 
dawek (np. kapsułka, tabletka czy 
opakowanie cieczy umożliwiające łatwe 
stwierdzenie jego naruszenia) może mieć 
również dużą wartość w kategoriach 
lepszego monitorowania produktów na 
rynku.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie technologii umożliwiających weryfikację autentyczności i śledzenie produktów 
leczniczych na poziomie pojedynczych dawek w uzupełnieniu zabezpieczeń proponowanych w 
odniesieniu do opakowań produktów leczniczych umożliwi wczesne wykrywanie produktów 
sfałszowanych, a w ten sposób przyczyni się do dalszego ograniczenia zagrożeń dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, jakie stwarzają dla pacjentów produkty sfałszowane.
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Poprawka 86
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami powinny 
mieć możliwość określenia szczególnych 
aspektów weryfikacji autentyczności 
leków, które uznają za za 
najodpowiedniejsze dla ich systemu 
dystrybucji leków, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przyjętych w trybie niniejszej
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa będzie wymagała dodania zabezpieczeń do opakowań leków, co 
umożliwi weryfikację autentyczności leków przez hurtowników i farmaceutów.  Szczegółowe 
cechy procesu weryfikacji autentyczności powinno się określić na szczeblu krajowym, zgodnie 
z potrzebami systemu dystrybucji leków w każdym państwie. Należy poszanować krajowe 
inicjatywy, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Poprawka 87
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami powinny 
mieć możliwość określenia szczególnych 
aspektów weryfikacji autentyczności 
leków, które uznają za za 
najodpowiedniejsze dla ich systemu 
dystrybucji leków, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przyjętych w trybie niniejszej 
dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa będzie wymagała dodania zabezpieczeń do opakowań leków, co 
umożliwi weryfikację autentyczności leków przez hurtowników i farmaceutów. Szczegółowe 
cechy procesu weryfikacji autentyczności powinno się określić na szczeblu krajowym, zgodnie 
z potrzebami systemu dystrybucji leków w każdym państwie. 

Poprawka 88
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy pozostawić państwom 
członkowskim możliwość takiego 
ustalania szczególnych aspektów 
weryfikacji autentyczności produktów 
leczniczych we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami i przy 
uwzględnieniu zabezpieczeń, które 
ustanowiono zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, jakie państwa członkowskie 
uznają za najodpowiedniejsze dla swojego 
rynku produktów leczniczych.

Or. en

Poprawka 89
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie we współpracy 
z zainteresowanymi stronami powinny 
mieć możliwość swobodnego określenia 
specyficznych aspektów technologii 
zwalczania fałszowania leków, które 
dowodzą większej skuteczności dla ich 
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systemów dystrybucji leków, przy 
uwzględnieniu plomby umożliwiającej 
weryfikację autentyczności, przyjętej w 
niniejszej dyrektywie.

Or. it

Uzasadnienie

Ta dyrektywa będzie wymagała zakładania zabezpieczeń umożliwiających weryfikację 
autentyczności na opakowania leków, co pozwoli hurtownikom i aptekarzom na sprawdzenie 
ich autentyczności.

Szczegóły systemu zabezpieczeń muszą zostać określone na poziomie krajowym, zgodnie ze 
szczególnymi potrzebami systemów dystrybucji leków w poszczególnych krajach w celu 
zapewnienia największej i najskuteczniejszej ochrony obywateli. Należy poszanować krajowe 
inicjatywy, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.

Poprawka 90
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się pakowaniem produktów 
leczniczych, musi posiadać pozwolenie na 
wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania powinien mieć prawo do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń jedynie na ściśle 
określonych warunkach.

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się pakowaniem produktów 
leczniczych, musi posiadać pozwolenie na 
wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania nie powinien mieć prawa do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń. Poza przypadkami 
wyjątkowymi określonymi ścisłymi 
warunkami, o czym mowa w art. 54a ust. 
2, posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
może włożyć oryginalne opakowanie 
produktu leczniczego do innego 
opakowania jedynie wtedy, gdy to ostatnie 
umożliwia zachowanie nienaruszalności 
oryginalnego opakowania, a także 
integralność i funkcjonalność 
pierwotnego systemu zabezpieczeń w 
całym łańcuchu dystrybucji.
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Or. fr

Uzasadnienie

W ramach wymaganego przez wszystkich optymalnego bezpieczeństwa produkt leczniczy nie 
powinien ulegać szczególnym manipulacjom. Od chwili zapakowania produktu przez 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu powinien on pozostać nienaruszony aż do 
wydania pacjentowi, na wzór obecnych wymogów w ramach europejskiej strategii 
bezpieczeństwa żywności. Niemniej jednak w niektórych przypadkach należy zachować 
możliwość umieszczenia oryginalnego produktu w innym opakowaniu zachowując początkowe 
zabezpieczenia.

Poprawka 91
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się pakowaniem produktów 
leczniczych, musi posiadać pozwolenie na 
wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania powinien mieć prawo do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń jedynie na ściśle określonych 
warunkach.

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się etykietowaniem i 
pakowaniem produktów leczniczych, lub 
wprowadza zmiany w etykietach lub na 
opakowaniach, musi posiadać pozwolenie 
na wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania powinien mieć prawo do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń jedynie na ściśle określonych 
warunkach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 10 do projektu sprawozdania.
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Poprawka 92
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się pakowaniem produktów 
leczniczych, musi posiadać pozwolenie na 
wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania powinien mieć prawo do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń jedynie na ściśle określonych 
warunkach.

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się etykietowaniem lub
pakowaniem produktów leczniczych, lub 
wprowadza zmiany w etykietach lub na 
opakowaniach tych produktów, musi 
posiadać pozwolenie na wytwarzanie. Aby 
zabezpieczenia były skuteczne, posiadacz 
pozwolenia na wytwarzania powinien mieć 
prawo do usuwania, zamiany lub 
zakrywania tych zabezpieczeń jedynie na 
ściśle określonych warunkach. Ściśle 
określone warunki powinny przewidywać 
odpowiednie gwarancje zapobiegające 
wprowadzeniu do systemu dystrybucji 
sfałszowanych produktów, a jednocześnie 
odzwierciedlać ścisły obowiązek 
staranności spoczywający na 
posiadaczach pozwolenia na wytwarzanie 
wobec pierwotnego producenta, 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
produktów do obrotu oraz konsumenta 
produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci i inne podmioty w systemie dystrybucji muszą być wyraźnie powiadomieni za 
pośrednictwem etykiety na opakowaniu, jeżeli usunięto oryginalne zabezpieczenia lub je 
zastąpiono.
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Poprawka 93
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Posiadacze pozwolenia na 
wytwarzanie, o których mowa, powinni
ponosić bezwzględną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone pacjentom przez 
wprowadzone przez nich do obrotu 
produkty sfałszowane pod względem 
tożsamości.

(9) Posiadacze pozwolenia na 
wytwarzanie, o których mowa, muszą
ponosić bezwzględną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone pacjentom przez 
wprowadzone przez nich do obrotu 
produkty sfałszowane pod względem 
tożsamości.

Or. fr

Uzasadnienie

Odpowiedzialność jest podstawowym elementem systemu ochrony. Każdy podmiot musi w 
sposób oczywisty znać swoje prawa I obowiązki.

Poprawka 94
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Powinno się uświadamiać obywateli 
europejskich w zakresie ryzyka 
związanego z nabywaniem produktów 
leczniczych za pośrednictwem 
nielegalnych kanałów dystrybucji. W 
szczególności należy promować kampanie 
informacyjne zarówno na poziomie 
krajowym, jak i europejskim. Komisja we 
współpracy z państwami członkowskimi 
powinna podjąć skuteczne środki 
zwiększające świadomość społeczeństwa w
zakresie ryzyka związanego z zakupami 
produktów leczniczych przez internet.

Or. it
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Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Obywatele powinni być stanowczo 
zniechęcani do zakupu produktów leczniczych przez nielegalne kanały dystrybucyjne.  
Należałoby zatem przeprowadzić serię kampanii edukacyjnych na ten temat, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i europejskim.

Poprawka 95
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Powinno się uświadamiać obywateli 
europejskich w zakresie ryzyka 
związanego z nabywaniem produktów 
leczniczych za pośrednictwem 
nielegalnych kanałów dystrybucji, 
szczególnie w odniesieniu do zagrożenia 
dla zdrowia. W szczególności należy 
promować kampanie informacyjne 
zarówno na poziomie krajowym, jak i 
europejskim. Komisja we współpracy z 
państwami członkowskimi powinna 
podjąć skuteczne środki zwiększające 
świadomość społeczeństwa w zakresie 
ryzyka związanego z zakupami produktów 
leczniczych przez internet.

Or. it

Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Powinno się informować obywateli o 
zagrożeniach dla zdrowia spowodowanych produktami leczniczymi pochodzącymi z 
nielegalnych kanałów dystrybucji. Należałoby zatem przeprowadzić serię kampanii 
edukacyjnych na ten temat, zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.  
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Poprawka 96
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Powinno się przestrzec europejskich 
obywateli przed ryzykiem związanym z 
nabywaniem produktów od nielegalnych 
dostawców. Należałoby zatem 
przeprowadzić kampanię informacyjną, 
zarówno na poziomie państw 
członkowskich, jak i UE. Komisja i 
państwa członkowskie powinny przyjąć 
środki mające na celu uświadomienie 
społeczeństwu ryzyka związanego z 
nabywaniem produktów leczniczych przez 
Internet.  

Or. ro

Uzasadnienie

Obywatele kupujący produkty lecznicze od nielegalnych dostawców nie mogą być tak dobrze 
poinformowani, jak eksperci medyczni, o zagrożeniach dla ich zdrowia. Kampania 
informacyjna mogłaby zniechęcić do nabywania produktów leczniczych za pośrednictwem 
nielegalnych kanałów dystrybucji, jeżeli udzielono by konsumentom specjalistycznych 
informacji dotyczących ewentualnych zagrożeń dla zdrowia.

Poprawka 97
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy zwrócić uwagę europejskich 
obywateli na zagrożenia, które powstają 
wówczas, gdy zamawia się produkty 
lecznicze u nielegalnych dostawców. W 
szczególności powinno się wspierać 
działania informacyjne dla społeczeństwa 
w państwach członkowskich i w całej 
Europie. Komisja oraz państwa 
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członkowskie powinny przyjąć środki 
mające na celu zwiększenie u obywateli 
wiedzy na temat ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
Internet.

Or. en

Poprawka 98
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Powinno się przestrzec europejskich 
obywateli przed ryzykiem związanym z 
nabywaniem produktów od nielegalnych 
dostawców. W szczególności należy 
promować kampanie informacyjne 
zarówno na poziomie państw 
członkowskich, jak i UE. Komisja wraz z 
państwami członkowskimi powinna 
przyjąć środki mające na celu 
podniesienie świadomości wśród obywateli 
na temat ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
internet.

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Powinno się zdecydowanie 
zniechęcać obywateli do kupowania leków nielegalnymi kanałami. W związku z tym powinno 
się organizować kampanie informacyjne na szczeblu państw członkowskich oraz UE.
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Poprawka 99
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Komisja wraz z państwami 
członkowskimi powinna przyjąć środki, 
jak np. kampanie uwrażliwiające, 
zwiększające świadomość społeczeństwa 
na temat ryzyka związanego z zakupami 
produktów leczniczych przez Internet.

Or. fr

Uzasadnienie

Internet jest głównym źródłem nielegalnych produktów leczniczych. Powinno się 
zdecydowanie zniechęcać obywateli do nabywania produktów leczniczych nielegalnymi 
kanałami dystrybucji.

Poprawka 100
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sfałszowane substancje czynne 
stwarzają ryzyko niespełnienia standardów 
jakości. Ryzyko to należy wyeliminować. 
W szczególności wytwórcy produktów 
leczniczych powinni dopilnować,
samodzielnie albo poprzez jednostkę 
akredytowaną do tego celu, że wytwórcy 
substancji czynnych spełniają zasady 
dobrej praktyki wytwarzania.

(12) Sfałszowane substancje czynne 
stwarzają ryzyko niespełnienia standardów
jakości. Ryzyku temu należy stawić czoła, 
łącząc skuteczny system kontroli z 
systemem identyfikowalności substancji 
czynnych. W szczególności wytwórcy 
produktów leczniczych powinni 
dopilnować samodzielnie, żeby wytwórcy 
substancji czynnych spełniali zasady 
dobrej praktyki wytwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia publicznego należy poddawać zakłady 
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produkcyjne kontrolom ze strony właściwych organów państw członkowskich we współpracy z 
EMEA.  Ewentualna obecność rozlicznych akredytowanych podmiotów prywatnych 
obniżyłaby poziom pewności co do skuteczności kontroli, wywołałaby zamieszanie w zakresie 
odpowiedzialności za dokładność ich wyników i spowodowałaby powstanie 
niejednoznacznych stosunków między przedsiębiorstwem kontrolowanym i jednostką 
kontrolującą, co mogłoby sprzyjać korupcji. 

Poprawka 101
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane.  Jeżeli
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
że przepisy dotyczące wytwarzania 
substancji czynnych przeznaczonych do 
wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe.

(13) W celu zapewnienia wystarczającej 
ochrony zdrowia publicznego wytwarzanie
substancji czynnych powinno odbywać się 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki 
wytwarzania i być zgodne z informacjami 
przedstawionymi we wniosku o 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
dostarczonymi na jego potrzeby,
niezależnie od tego, czy substancje te są 
wytwarzane we Wspólnocie, czy 
importowane. W związku z tym, jeżeli
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich z przeznaczeniem na 
produkty lecznicze sprzedawane w Unii, 
należy zagwarantować za pomocą 
powtarzanych, obowiązkowych inspekcji i 
egzekwowania przez właściwe organy 
unijne lub organy posiadające 
obowiązujące umowy o wzajemnym 
uznawaniu w dziedzinie substancji 
czynnych, że wytwarzanie odbywa się 
zgodnie z obydwoma wyżej wspomnianymi 
wymogami..

Or. en

Uzasadnienie

Pewność pochodzenia i jakości substancji czynnych ma zasadnicze znaczenie. Aby upewnić 
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się o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki wytwarzania, konieczne jest przeprowadzanie 
dokładnych i regularnych inspekcji w miejscach produkcji.

Poprawka 102
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane.  Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
że przepisy dotyczące wytwarzania 
substancji czynnych przeznaczonych do 
wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe. 

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
lub wypełniaczy w krajach trzecich, należy 
zagwarantować, że przepisy dotyczące 
wytwarzania substancji czynnych lub 
wypełniaczy przeznaczonych do wywozu 
do Wspólnoty, w tym przepisy dotyczące 
inspekcji i egzekwowania, gwarantują 
stopień ochrony zdrowia publicznego 
równoważny do ochrony zapewnianej 
przez prawodawstwo wspólnotowe.

Or. en

Uzasadnienie

Wypełniacze pochodzące z innych gałęzi przemysłu, niż przemysł farmaceutyczny, nie mogą 
być poddane zasadom dobrej praktyki wytwarzania. Przykładowo wiele wypełniaczy pochodzi 
z przemysłu spożywczego. W tym sektorze również stosuje się środki zapewnienia jakości; 
przykładem mogą tu być środki wprowadzone w związku z możliwością wystąpienia w 
produktach zakaźnych encefalopatii gąbczastych. Stanowią one także podstawę do 
zagwarantowania bezpieczeństwa w sektorze produktów leczniczych. Próbowano także 
rozdzielić środki w obu sektorach; zdobyte w owym czasie doświadczenia pokazały jasno, że 
nie osiągnięto pożądanych rezultatów. 
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Poprawka 103
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
że przepisy dotyczące wytwarzania 
substancji czynnych przeznaczonych do 
wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe.

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
że przepisy dotyczące wytwarzania 
substancji czynnych przeznaczonych do 
wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe. Wypełniacze, inne niż 
substancje czynne, wykorzystywane w 
produkcji leków powinny podlegać 
odpowiednim kontrolom ze strony 
posiadacza pozwolenia na wytwarzanie, w 
których posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie bada i sprawdza wypełniacze, 
czy nadają się do wykorzystania w 
produkcji produktów leczniczych zgodnie 
z dobrą praktyką wytwarzania, oraz w taki 
sposób, żeby weryfikacja zapewniała 
odpowiedni poziom ochrony zdrowia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Włączenie wypełniaczy w zakres dyrektywy ma znaczenie, przy założeniu że wypełniacze będą 
traktowane oddzielnie od substancji czynnych oraz że stosowane będą szczególne wymogi, 
które różnią się od wymogów stosowanych do substancji czynnych. Posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie odpowiada za dopilnowanie, żeby jakość wypełniaczy odpowiadała ich celowi, a 
taki przepis figuruje już w unijnych zasadach dobrej praktyki wytwarzania produktów 
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leczniczych dla ludzi1.

Poprawka 104
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Substancje czynne wyprodukowane 
w fabrykach z siedzibą w krajach trzecich 
powinny być przedmiotem nie tylko 
inspekcji przeprowadzanych w związku z 
brakiem zgodności, lecz należy je również 
poddać ukierunkowanym inspekcjom i 
przeszukaniom w oparciu o wywiad i 
analizę ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 12 do sprawozdania.

Poprawka 105
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Jeżeli dobra praktyka wytwarzania 
wypełniaczy lub systemy równoważne są 
już stosowane i właściwie regulowane, 
należy je uwzględnić w niniejszej 
dyrektywie.

Or. en

                                               
1 Dyrektywa 2003/94/WE z dnia 8 października 2003 r. ustanawiająca zasady i wytyczne dobrej praktyki 
wytwarzania w odniesieniu do produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, znajdujących się w fazie badań, Dz.U. L 262, s. 22-26.
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Uzasadnienie

Wypełniacze stosowane w innych dziedzinach, takich jak żywność, spełniają inne 
obowiązujące równorzędne systemy dobrych praktyk wytwarzania, takie jak HACCP i/lub 
ISO9001/ISO22000 i mają obowiązkowy certyfikt EDQM. Ponadto dobra praktyka 
wytwarzania EFfCI (kosmetyki) jest dobrze przyjmowana przez producentów 
farmakologicznych na świecie podczas kontroli producentów wypełniaczy. Powinno to 
wystarczyć do zapewnienia, że spełniają one kryteria bezpieczeństwa i jakości: nowa 
obowiązkowa dobra praktyka wytwarzania tych wypełniaczy nie zapewni pacjentom 
większego bezpieczeństwa w jakimkolwiek zakresie.

Poprawka 106
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) W celu ułatwienia egzekwowania i 
kontroli przepisów wspólnotowych 
dotyczących substancji czynnych 
wykorzystywanych jako surowce 
wyjściowe wytwórcy lub importerzy tych 
substancji powinni powiadamiać o swoich 
działaniach.

(14) W celu ułatwienia egzekwowania i 
kontroli przepisów wspólnotowych 
dotyczących substancji czynnych 
wykorzystywanych jako surowce 
wyjściowe wytwórcy, importerzy lub 
dystrybutorzy tych substancji powinni 
powiadamiać o swoich działaniach.

Or. en

Poprawka 107
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Fałszowanie produktów leczniczych 
stwierdza się często przy zamówieniach 
internetowych.  Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu, w 
szczególności art. 168 TFUE, państwa 
członkowskie odpowiadają za regulację 
dystrybucji produktów leczniczych na 
ostatnim etapie handlowym, w 
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szczególności w aptekach. Obejmuje to 
również regulację wysyłkowej i 
internetowej dystrybucji produktów 
leczniczych. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości państwa 
członkowskie, w ramach przysługującego 
im zakresu oceny, mogą przy tym 
przewidzieć całkowity zakaz sprzedaży 
wysyłkowej produktów leczniczych 
wydawanych na receptę w związku z 
zagrożeniami, jakie wiążą się z tym 
sposobem dystrybucji.

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie należy zachować obowiązujący podział uprawnień. Regulacja dotycząca aptek i 
dystrybucji produktów leczniczych na ostatnim etapie handlowym leży w gestii państw 
członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich zakazuje wysyłkowego handlu 
produktami leczniczymi wydawanymi na receptę, co potwierdził Trybunał.

Poprawka 108
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Aby zapewnić podobny poziom 
ochrony zdrowia ludzkiego w całej 
Wspólnocie, a także uniknąć zakłóceń na 
rynku wewnętrznym, należy wzmocnić 
zharmonizowane przepisy i wytyczne 
dotyczące inspekcji posiadaczy pozwoleń 
na wytwarzanie produktów leczniczych i 
posiadaczy pozwoleń na hurtową 
dystrybucję tych produktów, a także 
wytwórców substancji czynnych. Powinno 
to również pomóc zagwarantować 
funkcjonowanie obowiązujących 
porozumień o wzajemnym uznawaniu, 
opierających się na skutecznej i 
porównywalnej inspekcji i egzekwowaniu 
w całej Wspólnocie.

(15) Aby zapewnić podobny poziom 
ochrony zdrowia ludzkiego w całej 
Wspólnocie, a także uniknąć zakłóceń na 
rynku wewnętrznym, należy wzmocnić 
zharmonizowane przepisy i wytyczne 
dotyczące inspekcji posiadaczy pozwoleń 
na wytwarzanie produktów leczniczych i 
posiadaczy pozwoleń na hurtową 
dystrybucję tych produktów, a także 
wytwórców i dystrybutorów substancji 
czynnych. Powinno to również pomóc 
zagwarantować funkcjonowanie 
obowiązujących porozumień o wzajemnym 
uznawaniu, opierających się na skutecznej 
i porównywalnej inspekcji i egzekwowaniu 
w całej Wspólnocie.
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Or. en

Poprawka 109
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
nałożyć skuteczne kary za czyny związane 
z fałszowaniem leków. Kary te powinny co 
najmniej odpowiadać typowym karom za 
nielegalną działalność narkotykową.
Komisja może udzielić ogólnych 
wytycznych w sprawie skutecznego 
systemu takich sankcji karnych.
Szczegółowe postanowienia powinny 
zostać uwzględnione w dyrektywie 
2001/83/WE w celu egzekwowania 
nowych wymogów dotyczących 
zabezpieczeń. W przypadkach 
zatwierdzonych lub innych legalnych 
produktów leczniczych z wadami jakości 
spowodowanymi błędami w produkcji lub 
dalszych procesach zastosowanie mają 
odnośne przepisy unijne lub krajowe.

Or. en

Poprawka 110
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Dla funkcjonowania wewnętrznego 
rynku konieczne jest ustanowienie 
jednolitych wspólnotowych zabezpieczeń 
w odniesieniu do produktów leczniczych. 
Techniczne wprowadzenie tych 
zabezpieczeń i opracowanie metod 
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badawczych powinno jednak pozostawać 
w gestii państw członkowskich zgodnie z 
zasadą pomocniczości.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny odpowiadać za techniczne wdrożenie procedur weryfikacji. 
Zagwarantuje to, że wypracowane rozwiązania bedą odpowiednie i dostosowane do 
krajowych systemów dystrybucji. 

Poprawka 111
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Środki niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy powinny zostać 
przyjęte zgodnie z decyzją Rady 
1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji.

(16) Zgodnie z art. 291 TFUE przepisy i 
zasady ogólne dotyczące mechanizmów 
kontroli dokonywanej przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do 
wykonywania uprawnień wykonawczych 
przyznanych Komisji należy określić z 
wyprzedzeniem za pomocą rozporządzenia 
przyjętego w trybie zwykłej procedury 
prawodawczej. Do czasu przyjęcia tego 
nowego rozporządzenia i zważywszy na 
konieczność jak najszybszego przyjęcia i 
stosowania niniejszej dyrektywy państwa 
członkowskie mogą przeprowadzać 
kontrolę zgodnie z przepisami decyzji 
Rady z dnia 28 czerwca 1999 r.
ustanawiającej warunki wykonywania 
uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji, o ile przepisy te pozostają spójne 
ze zmienionymi traktatami. Odniesienia 
do tych przepisów powinny jednakże 
zostać zastąpione odniesieniami do 
przepisów i zasad zawartych w nowym 
rozporządzeniu po jego wejściu w życie.

Or. en
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Poprawka 112
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W szczególności Komisja powinna 
zostać upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących zabezpieczeń, które 
powinny znaleźć się na opakowaniach 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę, a także do przyjmowania 
szczegółowych przepisów dotyczących 
produktów leczniczych wwożonych do 
Wspólnoty, ale nie wprowadzanych do 
obrotu.  Ponieważ środki te mają zakres 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne elementy dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, środki te 
powinny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

(17) W szczególności Komisja powinna 
zostać upoważniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE dotyczących zabezpieczeń lub 
wszelkich innych przepisów technicznych 
umożliwiających potwierdzenie 
tożsamości leku, które powinny znaleźć się 
na opakowaniach produktów leczniczych 
wydawanych na receptę, a także do 
przyjmowania szczegółowych przepisów 
dotyczących produktów leczniczych 
wwożonych do Wspólnoty, ale nie 
wprowadzanych do obrotu. Należy 
stworzyć w obrębie Unii znormalizowaną 
formę zabezpieczenia lub znormalizowany 
środek służący zabezpiezpieczeniu.  

Or. en

Uzasadnienie

 W obecnej dyskusji rozważa się jedynie różne rodzaje kodyfikacji. Należy jednakże pamiętać, 
że znormalizowany środek służący zabezpieczeniu niekoniecznie musi być zabezpieczeniem, 
jak np. dwuwymiarowy kod kreskowy lub kod RFID, ale mógłby stanowić środek służący 
zabezpieczeniu, jak np. specjalny hologram lub lakier. Takie rozwiązanie może być tańsze i 
technicznie łatwiejsze do wdrożenia. 

Poprawka 113
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W szczególności Komisja powinna (17) W szczególności Komisja powinna 
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zostać upoważniona do przyjmowania 
środków dotyczących zabezpieczeń, które 
powinny znaleźć się na opakowaniach 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę, a także do przyjmowania 
szczegółowych przepisów dotyczących 
produktów leczniczych wwożonych do 
Wspólnoty, ale nie wprowadzanych do 
obrotu.  Ponieważ środki te mają zakres 
ogólny i mają na celu zmianę elementów 
innych niż istotne elementy dyrektywy 
poprzez jej uzupełnienie, środki te 
powinny być przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, ustanowioną w art. 5a decyzji 
1999/468/WE.

zostać upoważniona do przyjmowania 
aktów delegowanych zgodnie z art. 290 
TFUE dotyczących zabezpieczeń, które 
powinny znaleźć się na opakowaniach 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę, a także do przyjmowania 
szczegółowych przepisów dotyczących 
produktów leczniczych wwożonych do 
Wspólnoty, ale nie wprowadzanych do 
obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą tzw. procedurę komitetową do nowej procedury określonej w 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  

Poprawka 114
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) Najpóźniej w 36 miesięcy po wejściu 
w życie dyrektywy należy zharmonizować 
procedurę identyfikowalności produktów 
leczniczych na szczeblu wspólnotowym. I 
tak każdy produkt leczniczy powinien 
zawierać jednoznaczny numer seryjny na 
opakowaniu jednostkowym.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie harmonizacji narzędzi umożliwiających identyfikowalność 
produktu leczniczego, odpowiadających ściśle oczekiwaniom i wymogom wspólnoty 
medycznej i pacjentów w odpowiedni oraz funkcjonalny sposób.

Poprawka 115
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przy stosowaniu istniejących 
ograniczeń w odniesieniu do nielegalnego 
handlu produktami leczniczymi państwa 
członkowskie powinny współpracować, w 
tym za pośrednictwem Europolu.

Or. en

Poprawka 116
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przy stosowaniu istniejących 
ograniczeń w odniesieniu do nielegalnego 
handlu produktami leczniczymi w 
Internecie państwa członkowskie powinny 
współpracować, w tym za pośrednictwem 
Europolu.

Or. en

Uzasadnienie

W zakresie współpracy w celu zaradzeniu nielegalnym dostawom leków za pośrednictwem 
internetu państwa członkowskie dysponują ogromnym obszarem współpracy, jak choćby 
wymianą najlepszych praktyk oraz wiedzy technologicznej. Taka współpraca powinna objąć 
Europol, który zdobył znaczące doświadczenie w obszarach związanych z europejską 
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cyberprzestępczością.

Poprawka 117
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Ponadto przy stosowaniu 
istniejących ograniczeń w odniesieniu do 
nielegalnego handlu produktami 
leczniczymi w Internecie państwa 
członkowskie powinny współpracować, 
wykorzystując usługi Europolu.

Or. en

Uzasadnienie

Współpraca państw członkowskich, łącznie z wymianą najlepszych praktyk, ma bardzo duże 
znaczenie dla kwestii przeciwdziałania nielegalnemu handlowi lekami w Internecie. Europol 
posiada znaczące doświadczenie w obszarach związanych z cyberprzestępczością.

Poprawka 118
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny 
współpracować, w obrębie Europolu i na 
innych płaszczyznach, w zakresie 
egzekwowania obowiązujących zasad 
mających na celu ograniczenie 
nielegalnej działalności podmiotów 
dostarczających produktów leczniczych 
przez Internet.

Or. ro
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Uzasadnienie

Powinno się wykorzystać doświadczenie Europolu i innych dostępnych infrastruktur np. do 
kontrolowania krążenia nielegalnych produktów leczniczych w UE.

Poprawka 119
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny 
współpracować, w tym również z 
Europolem, celem umocnienia już 
istniejących ograniczeń w zakresie 
nielegalnej dystrybucji produktów 
leczniczych przez internet.

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca między państwami członkowskimi mająca na celu walkę z nielegalną dystrybucją 
produktów leczniczych przez internet ma z pewnością duży zasięg i polega między innymi na 
wymianie najlepszych praktyk i specjalistycznej wiedzy technologicznej. Współpraca powinna 
objąć również Europol, który posiada duże doświadczenie w dziedzinach związanych z 
przestępczością on-line.

Poprawka 120
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. Fałszowanie produktów leczniczych 
stwierdza się często przy zamówieniach 
internetowych. Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu, w 
szczególności art. 168, państwa 
członkowskie odpowiadają za regulację 
dystrybucji produktów leczniczych na 
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ostatnim etapie handlowym, w 
szczególności w aptekach. Obejmuje to 
również regulację wysyłkowej i 
internetowej dystrybucji produktów 
leczniczych. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości państwa 
członkowskie, w ramach przysługującego 
im zakresu oceny, mogą przy tym 
przewidzieć całkowity zakaz sprzedaży 
wysyłkowej produktów leczniczych 
wydawanych na receptę w związku z 
zagrożeniami, jakie wiążą się z tym 
sposobem dystrybucji.

Or. de

Poprawka 121
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Fałszowanie produktów leczniczych 
stwierdza się często przy zamówieniach 
internetowych. Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu, w 
szczególności art. 168 TFUE, państwa 
członkowskie odpowiadają za regulację 
dystrybucji produktów leczniczych na 
ostatnim etapie, w szczególności w 
aptekach. Obejmuje to również regulację 
wysyłkowej i internetowej dystrybucji 
produktów leczniczych. Zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości państwa członkowskie, w 
ramach przysługującego im zakresu 
oceny, mogą przy tym przewidzieć 
całkowity zakaz sprzedaży wysyłkowej 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę w związku z zagrożeniami, jakie 
wiążą się z tym sposobem dystrybucji.

Or. de
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Uzasadnienie

W dyrektywie należy zachować obowiązujący podział uprawnień. Regulacja dotycząca aptek i 
dystrybucji produktów leczniczych na ostatnim etapie handlowym leży w gestii państw 
członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich zakazuje wysyłkowego handlu 
produktami leczniczymi wydawanymi na receptę, co potwierdził Trybunał (wyrok z 
11/12/2003 w sprawie C-322/01 Deutscher Apothekerverband). 

Poprawka 122
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18a. Dla funkcjonowania wewnętrznego 
rynku konieczne jest ustanowienie 
jednolitych wspólnotowych zabezpieczeń 
w odniesieniu do produktów leczniczych. 
Techniczne wprowadzenie tych 
zabezpieczeń i opracowanie metod 
badawczych powinno jednak pozostawać 
w gestii państw członkowskich zgodnie z 
zasadą pomocniczości.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny odpowiadać za techniczne wdrożenie procedur weryfikacji. 
Zagwarantuje to, że wypracowane rozwiązania bedą odpowiednie i dostosowane do 
krajowych systemów dystrybucji.


