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Poprawka 201
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI, z wyjątkiem 
radiofarmaceutyków, które z uwagi na 
swoje szczególne cechy nie nadają się do 
dystrybucji za pośrednictwem 
hurtowników i aptek i z tego względu są 
sprzedawane bezpośrednio przez 
producenta placówce klinicznej, w której 
są bezpośrednio podawane pacjentom.”

W odniesieniu do leków generycznych i 
produktów leczniczych o ugruntowanym 
zastosowaniu wydawanych na receptę, 
określonych w tytule VI, zabezpieczenia są 
obowiązkowe, jeżeli Komisja uzna to za 
konieczne w ramach podejścia opartego 
na ryzyku zgodnie z art. 54a ust. 4. W 
odniesieniu do podejścia opartego o 
ryzyko stosuje się tak zwaną procedurę 
opt-in.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty lecznicze mogą być podawane jednie w szpitalu, co sprawia, że stosowanie 
w ich przypadku zabezpieczeń przynosi niewiele korzyści dla pacjentów i może opóźnić ich 
dostęp do tych produktów. Produkty z dolnego przedziału cenowego, rzadko podrabiane, 
zasadniczo mogą zostać zwolnione z wymogów dotyczących zabezpieczeń, chyba że ich cena 
lub wcześniejsze przypadki przemawiają za stosowaniem etykiet zabezpieczających. 
Procedura opt-in nie bierze pod uwagę finansowych obciążeń MŚP z niewielką liczbą linii 
produkcyjnych.
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Poprawka 202
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie 
z przepisami tytułu VI.”

o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację i weryfikację autentyczności 
oraz służące do sprawdzenia, czy 
opakowanie zostało naruszone w 
przypadku produktów leczniczych, innych 
niż radiofarmaceutyki, które są narażone 
na ryzyko sfałszowania lub naruszenia.

Decyzja o wymaganiu tych zabezpieczeń w 
przypadku produktów lub kategorii 
produktów leczniczych opiera się na 
ocenie ryzyka zgodnie z art. 54a ust. 4.

Or. es

Uzasadnienie

Automatyczne wymaganie zabezpieczeń wyłącznie w stosunku do produktów leczniczych 
wydawanych na receptę jest nieuzasadnione i nie jest potwierdzone wcześniejszymi wykrytymi 
przypadkami sfałszowanych produktów leczniczych. Skuteczna ochrona obywateli wymaga 
podejścia opartego na ryzyku, obejmującego każdy typ produktów leczniczych.

Poprawka 203
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie 

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki.
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z przepisami tytułu VI.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zagwarantowanie autentyczności wszystkich produktów leczniczych, zarówno 
wydawanych na receptę, jak i bez recepty. Wszystkie leki to szczególny rodzaj produktów, 
które w przypadku podrobienia mogą mieć tragiczne skutki dla zdrowia ludzkiego. Ponadto 
na szczeblu krajowym i europejskim nasila się tendencja do zmieniania statusu produktów z 
wydawanych na receptę na wydawane bez recepty.

Poprawka 204
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie 
z przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

Or. en

Uzasadnienie

The status of prescription products and OTC products is not harmonised in the EU. As such, a 
differentiation between those makes little sense. According to a recent study by Pfizer 
reported in the German press, 45% of all falsified medicines are diet pills, 35% drugs against 
influenza, and 25% drugs against erection problems [note: the figures do not add up]. If this 
were roughly correct, it would show that OTC drugs are a key target for falsifications. As any 
falsified drug could have a detrimental effect on human health, all drugs should be covered, 
based on the risk assessment of Article 54(4).
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Poprawka 205
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie 
z przepisami tytułu VI.”

"o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki.”

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.

Poprawka 206
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, i innych niż 
produkty będące częścią zarządzanego 
łańcucha dystrybucji, wydawanych na 
receptę lekarską zgodnie z przepisami 
tytułu VI.”
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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.

Poprawka 207
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.”

„o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację i weryfikację autentyczności 
produktów leczniczych, innych niż 
radiofarmaceutyki, wydawanych na receptę 
lekarską zgodnie z przepisami tytułu VI.”

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 w odniesieniu do wykrywania 
sfałszowanych produktów leczniczych. Taka dodatkowa funkcja pociągałaby ponadto za sobą 
znaczne dodatkowe wydatki, które oznaczałyby nieproporcjonalne koszty w szczególności dla 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 208
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
indywidualną identyfikację, weryfikację 
autentyczności i identyfikowalność 
produktów leczniczych, innych niż 
radiofarmaceutyki, wydawanych na receptę 
lekarską zgodnie z przepisami tytułu VI.

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.

Poprawka 209
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI, w przypadku gdy 
Komisja zdecyduje, że istnieje ryzyko 
podrobienia danego produktu leczniczego 
z uwagi na jego cenę lub wcześniejsze 
przypadki.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu ochrony pacjentów przed podrabianymi 
produktami leczniczymi. Ocena ryzyka produktów lub kategorii produktów ma kluczowe 
znaczenie dla zapewnienia skutecznego rozdziału środków dostępnych na walkę z 
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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 się w innych obszarach.

Poprawka 210
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI. Ten punkt ma 
zastosowanie do wszystkich leków 
generycznych wydawanych na receptę.

Or. en

Uzasadnienie

Zabezpieczenia w odniesieniu do produktów leczniczych wydawanych na receptę powinny być 
obowiązkowe, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów wszystkie leki generyczne 
powinny zostać objęte tymi przepisami.

Poprawka 211
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 

„(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
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identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.”

identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI. 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

Uzasadnienie

Ważne jest wprowadzenie harmonizacji narzędzi umożliwiających identyfikowalność 
produktu leczniczego.

Poprawka 212
Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

Zabezpieczenia te stosuje się bez 
dyskryminacji w systemach dystrybucji.

Or. en
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Poprawka 213
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI.

(o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI. Homeopatyczne 
produkty lecznicze są zwolnione z tego 
obowiązku zgodnie z art. 1 ust. 5. Jeżeli 
produkt leczniczy, taki jak homeopatyczny 
produkt leczniczy, nie jest wydawany na 
receptę zabezpieczenia można stosować na 
zasadzie dobrowolności.

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowanie do homeopatycznych produktów leczniczych byłoby niewspółmierne. Komisja 
nie zgłosiła przypadków sfałszowanych produktów leczniczych wydawanych bez recepty w 
legalnym systemie dystrybucji. Produkty te nie będą dochodowe dla podrabiaczy z powodu 
ich niskiej ceny i w większości przypadków niewielkiej sprzedaży poszczególnych produktów.

Poprawka 214
Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(oa) szczegóły pochodzenia produktu 
(kraj, firma, zakład produkcji) w celu 
zapewnienia identyfikowalności 
substancji czynnej, a w przypadku gdy 
substancja czynna jest produkowana poza 
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Unią Europejską, wskazanie kraju 
pochodzenia na opakowaniu produktu 
leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Identyfikowalność ma obowiązkowy charakter w przemyśle spożywczym, gdzie konsument ma 
prawo wiedzieć skąd pochodzi wybrany produkt. Taki wybór powinien również istnieć w 
przypadku produktów leczniczych, również w celu zwalczania podróbek i zwiększenia 
przejrzystości w całym sektorze, od produkcji substancji czynnych po aptekę/konsumenta.

Poprawka 215
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. „Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), umożliwiają hurtownikom lub 
farmaceutom albo osobom uprawionym 
lub upoważnionym do dostawy produktów 
leczniczych dla ludności przeprowadzanie 
wszystkich poniższych czynności:

1. „Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), umożliwiają hurtownikom lub 
farmaceutom i osobom uprawionym lub 
upoważnionym do dostawy produktów 
leczniczych dla ludności przeprowadzanie 
wszystkich poniższych czynności:

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 216
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 1 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weryfikacja autentyczności przez ocenę 
cech jawnych, ukrytych lub prawnych;

a) weryfikacja autentyczności;

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 217
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) weryfikacja autentyczności przez ocenę 
cech jawnych, ukrytych lub prawnych;

a) weryfikacja autentyczności przez ocenę 
cech jawnych;

Or. fr

Uzasadnienie

Obecnie tylko posiadacze pozwolenia na wprowadzenie do obrotu i organy ścigania i 
regulacyjne są uprawnione do posiadania wiedzy na temat istnienia cech ukrytych bądź 
prawnych na opakowaniach. Ze względów bezpieczeństwa wydaje się kluczowe ograniczenie 
dostępu do tych informacji do wspomnianych podmiotów.

Poprawka 218
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) identyfikacja opakowań 
jednostkowych;

(b) identyfikacja opakowań jednostkowych
dzięki unikalnemu odczytywanemu 
maszynowo kodowi seryjnemu;

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.

Poprawka 219
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) identyfikacja opakowań 
jednostkowych;

(b) identyfikacja opakowań jednostkowych 
dzięki jednej ogólnounijnej normie;

Or. en

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich zabezpieczenia już są stosowane. Powinny one mieć 
możliwość dostosowania się do norm UE przez pewien okres przejściowy. Jednakże z uwagi 
na fakt, że problem podrabianych produktów leczniczych wykracza poza granice krajowe, 
„składanka” różnych przepisów krajowych nie zapewni skutecznej ochrony pacjentów. 
Dlatego zabezpieczenia muszą być takie same w całej UE.
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Poprawka 220
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), nie są usuwane ani zakrywane 
całkowicie ani częściowo, chyba że 
spełnione są następujące warunki:

2. Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o) nie są usuwane ani zakrywane.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wymaganego przez wszystkich optymalnego bezpieczeństwa, produkty lecznicze nie 
powinny ulegać szczególnej manipulacji. Od chwili zapakowania produktu leczniczego przez 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, powinien on pozostać nienaruszony aż do 
wydania pacjentowi na wzór obecnych wymogów w ramach europejskiej strategii w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 221
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), nie są usuwane ani zakrywane 
całkowicie ani częściowo, chyba że 
spełnione są następujące warunki:

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie nie 
zamieniał, nie usuwał całkowicie lub 
częściowo ani nie zakrywał zabezpieczeń, 
o których mowa w art. 54 lit. o), chyba że 
ten posiadacz zezwolenia posiada 
zezwolenie na wprowadzenie do obrotu 
odnośnego produktu leczniczego zgodnie z 
art. 6 ust. 1 lub uzyskał pisemną zgodę od 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu.
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Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli produkty są przepakowywane – przez kogo innego niż oryginalny producent, posiadacz 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oryginalnego produktu, inne firmy w obrębie ich 
grupy lub strona trzecia zatrudniona przez któregokolwiek z nich do przepakowania produktu 
– skuteczność wszelkich zabezpieczeń przed podrabianiem zawartych w oryginalnym 
opakowaniu jest poważnie zagrożona. Dlatego należy zakazać przepakowywania. Istnieje 
jeden ważny wyjątek, jakim jest zachowanie zdolności należycie uprawnionego sponsora 
badań klinicznych do przepakowania produktów leczniczych zgodnie z protokołem badań 
klinicznych. 

Poprawka 222
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), nie są usuwane ani zakrywane 
całkowicie ani częściowo, chyba że
spełnione są następujące warunki:

2. Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), nie są usuwane ani zakrywane.
Jeżeli następujące warunki są spełnione i 
uzasadnione z punktu widzenia zdrowia 
publicznego, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie może umieścić oryginalny 
produkt w innym opakowaniu, 
zachowując nienaruszone oryginalne 
zabezpieczenie.

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.
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Poprawka 223
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
weryfikuje autentyczność produktu przed 
całkowitym albo częściowym usunięciem 
lub zakryciem zabezpieczeń;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli produkty są przepakowywane – przez kogo innego niż oryginalny producent, posiadacz 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oryginalnego produktu, inne firmy w obrębie ich 
grupy lub strona trzecia zatrudniona przez któregokolwiek z nich do przepakowania produktu 
– skuteczność wszelkich zabezpieczeń przed podrabianiem zawartych w oryginalnym 
opakowaniu jest poważnie zagrożona. Dlatego należy zakazać przepakowywania. Istnieje 
jeden ważny wyjątek, jakim jest zachowanie zdolności należycie uprawnionego sponsora 
badań klinicznych do przepakowania produktów leczniczych zgodnie z protokołem badań 
klinicznych. 

Poprawka 224
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
weryfikuje autentyczność produktu przed 
całkowitym albo częściowym usunięciem 
lub zakryciem zabezpieczeń;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

W ramach wymaganego przez wszystkich optymalnego bezpieczeństwa, produkty lecznicze nie 
powinny ulegać szczególnej manipulacji. Od chwili zapakowania produktu leczniczego przez 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, powinien on pozostać nienaruszony aż do 
wydania pacjentowi, na wzór obecnych wymogów w ramach europejskiej strategii w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 225
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
weryfikuje autentyczność produktu przed 
całkowitym albo częściowym usunięciem 
lub zakryciem zabezpieczeń;

a) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
musi pozostawić widoczne i nadające się 
do użytku zabezpieczenia związane z 
identyfikacją, autentycznością i 
identyfikowalnością produktu.

Or. fr

Justification

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 226
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności 
oraz nieprzerwanej identyfikowalności 
tego produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli produkty są przepakowywane – przez kogo innego niż oryginalny producent, posiadacz 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oryginalnego produktu, inne firmy w obrębie ich 
grupy lub strona trzecia zatrudniona przez któregokolwiek z nich do przepakowania produktu 
– skuteczność wszelkich zabezpieczeń przed podrabianiem zawartych w oryginalnym 
opakowaniu jest poważnie zagrożona. Dlatego należy zakazać przepakowywania. Istnieje 
jeden ważny wyjątek, jakim jest zachowanie zdolności należycie uprawnionego sponsora 
badań klinicznych do przepakowania produktów leczniczych zgodnie z protokołem badań 
klinicznych. 

Poprawka 227
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności 
oraz nieprzerwanej identyfikowalności 
tego produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 

skreślona
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23;

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wymaganego przez wszystkich optymalnego bezpieczeństwa, produkty lecznicze nie 
powinny ulegać szczególnej manipulacji. Od chwili zapakowania produktu leczniczego przez 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, powinien on pozostać nienaruszony aż do 
wydania pacjentowi, na wzór obecnych wymogów w ramach europejskiej strategii w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.

Poprawka 228
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności
oraz nieprzerwanej identyfikowalności 
tego produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o). W 
żadnym wypadku nie wolno mu 
zastępować zabezpieczenia umieszczonego 
na oryginalnym opakowaniu, które 
określa tożsamość, autentyczność oraz 
nieprzerwaną identyfikowalność 
początkowego produktu leczniczego.

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.
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Poprawka 229
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nienaruszalności zewnętrznego 
opakowania tego produktu, bez otwierania 
opakowania bezpośredniego w rozumieniu 
art. 1 ust. 23;

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 230
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz
nieprzerwanej identyfikowalności tego 

b) b) posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie spełnia wymagania art. 54 lit. 
o) poprzez zastępowanie zabezpieczeń
produktu leczniczego zabezpieczeniami 
równoważnymi z punktu widzenia 
jakościowego i ilościowego pod względem 
możliwości określenia tożsamości oraz
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produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

autentyczności tego produktu, bez 
otwierania opakowania bezpośredniego w 
rozumieniu art. 1 ust. 23;

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 wykrywania sfałszowanych 
produktów leczniczych. Taka dodatkowa funkcja pociągałaby ponadto za sobą znaczne 
dodatkowe wydatki, które oznaczałyby nieproporcjonalne koszty w szczególności dla małych i 
średnich przedsiębiorstw.

Poprawka 231
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

(b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez zmieniania w jakikolwiek 
sposób opakowania bezpośredniego w 
rozumieniu art. 1 ust. 23 w celach innych 
niż określone w art. 55;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zabronić jakichkolwiek zmian w opakowaniu bezpośrednim (w tym przecinania 
blistrów). Przecinanie blistrów nie przyczynia się do zaufania pacjentów do produktów 
leczniczych.
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Poprawka 232
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczeń produktu 
leczniczego zabezpieczeniami 
równoważnymi z punktu widzenia 
jakościowego i ilościowego pod względem 
możliwości określenia tożsamości oraz
autentyczności tego produktu, bez 
otwierania opakowania bezpośredniego w 
rozumieniu art. 1 ust. 23; W tym celu 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
wyprodukuje nowe zewnętrzne 
opakowanie kartonowe zawierające 
wszystkie istotne informacje o produkcie i 
znaku towarowym wraz z 
zabezpieczeniami wymaganymi zgodnie z 
art. 54o; oryginalne kartonowe 
opakowania należy zniszczyć.

Or. de

Uzasadnienie

Obowiązkowe przepakowanie zwiększy bezpieczeństwo pacjentów. Wprowadzenie możliwości 
przepakowania kładzie nacisk na zdrowie publiczne i bezpieczeństwo pacjenta, bardziej niż 
na prawa handlowe wytwórców. 

Poprawka 233
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23; 

W tym celu posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie przedstawia nowe 
opakowanie zewnętrzne odtwarzające 
wszystkie istotne informacje o produkcie i 
znaku handlowym i zawierający 
zabezpieczenia wymagane na mocy art. 54 
lit. o); oryginalne opakowanie jest 
niszczone;

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkowe przepakowanie polepszy stosowanie się i zaufanie pacjentów. Przepakowanie 
obejmuje usunięcie i kontrolowane zniszczenie oryginalnego opakowania zewnętrznego, które 
jest zastępowane nowym opakowaniem zewnętrznym wyznaczonym przez równoległego 
dystrybutora (dostarczone przez producenta opakowań stosującego zasady dobrej praktyki 
wytwarzania). Wprowadzenie możliwości przepakowania kładzie nacisk na zdrowie publiczne 
i bezpieczeństwo pacjentów raczej niż na prawa wytwórców do znaku handlowego.

Poprawka 234
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia uznaje się za równoważne 
jeżeli są w równym stopniu skuteczne 
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umożliwiając identyfikację, weryfikację 
autentyczności i identyfikowalność oraz 
zapobiegają naruszaniu produktu 
leczniczego, oraz jeżeli są równie trudne 
do skopiowania z technicznego punktu 
widzenia. Niniejszy ustęp ma również 
zastosowanie do usuwania, zastępowania 
lub przykrywania nowego zabezpieczenia, 
chyba że pierwotne zabezpieczenie jest 
ukryte i nie można go rozpoznać. 

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka stanowi uzupełnienie poprawki 30 zaproponowanej przez sprawozdawcę. 
W celu zagwarantowania, że równolegli handlowcy będą w rzeczywistości stosowali 
równoważne zabezpieczenia podczas procesu przepakowywania, niniejsza dyrektywa musi 
wprowadzić różne kategorie równoważnych zabezpieczeń w oparciu o konkretne kryteria, 
przy założeniu że ukrytych zabezpieczeń nie da się sprawdzić bez uprzedniej informacji. 

Poprawka 235
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia uznaje się za równoważne 
jeżeli są w równym stopniu skuteczne 
umożliwiając identyfikację, weryfikację 
autentyczności i identyfikowalność oraz 
zapobiegają naruszaniu produktów 
leczniczych, oraz jeżeli są równie trudne 
do skopiowania z technicznego punktu 
widzenia. Niniejszy ustęp ma również 
zastosowanie do usuwania, zastępowania 
lub przykrywania nowego zabezpieczenia. 

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że równolegli handlowcy będą w rzeczywistości stosowali 
równoważne zabezpieczenia w procesie przepakowywania, niniejsza dyrektywa musi 
wprowadzić różne kategorie równoważnych zabezpieczeń w oparciu o konkretne kryteria.

Poprawka 236
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera b) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia uznaje się za równoważne 
jeżeli są w równym stopniu skuteczne 
umożliwiając identyfikację, weryfikację 
autentyczności i identyfikowalność oraz 
zapobiegają naruszaniu produktów 
leczniczych, oraz jeżeli są równie trudne 
do skopiowania z technicznego punktu 
widzenia. 

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.

Poprawka 237
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zastępowanie zabezpieczenia jest 
przedmiotem nadzoru przez właściwy 

skreślona
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organ.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli produkty są przepakowywane – przez kogo innego niż oryginalny producent, posiadacz 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu oryginalnego produktu, inne firmy w obrębie ich 
grupy lub strona trzecia zatrudniona przez któregokolwiek z nich do przepakowania produktu 
– skuteczność wszelkich zabezpieczeń przed podrabianiem zawartych w oryginalnym 
opakowaniu jest poważnie zagrożona. Dlatego należy zakazać przepakowywania. Istnieje 
jeden ważny wyjątek, jakim jest zachowanie zdolności należycie uprawnionego sponsora 
badań klinicznych do przepakowania produktów leczniczych zgodnie z protokołem badań 
klinicznych. 

Poprawka 238
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) zastępowanie zabezpieczenia jest 
przedmiotem nadzoru przez właściwy 
organ.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

W ramach wymaganego przez wszystkich optymalnego bezpieczeństwa, produkty lecznicze nie 
powinny ulegać szczególnej manipulacji. Od chwili zapakowania produktu leczniczego przez 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie do obrotu, powinien on pozostać nienaruszony aż do 
wydania pacjentowi, na wzór obecnych wymogów w ramach europejskiej strategii w zakresie 
bezpieczeństwa żywności.
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Poprawka 239
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zastępowanie zabezpieczenia jest 
przedmiotem nadzoru przez właściwy 
organ.

2a. posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
odpowiada za wszystkie działania 
przystępując do czynności określonych w 
ust. 2. 

Or. fr

Justification

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 240
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54a – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) posiadacze pozwolenia na 
wytwarzanie wyraźnie określają na 
zewnętrznym opakowaniu, czy oryginalne 
zabezpieczenie zostało częściowo lub 
całkowicie usunięte lub zakryte;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 241
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) Zabezpieczenia, o których mowa w 
art. 54 lit. o), stosuje się bez dyskryminacji 
poszczególnych systemów dystrybucji. 

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ustalono, że niektóre produkty lecznicze wymagają dodatkowej ochrony 
bezpieczeństwa, ochronę tę stosuje się niezależnie od ich systemu dystrybucji, żeby uniknąć 
niepotrzebnych trudności.

Poprawka 242
Judith A. Merkies

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c a) Zabezpieczenia, o których mowa w 
art. 54 lit. o), stosuje się bez dyskryminacji 
poszczególnych systemów dystrybucji.

Or. en
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Uzasadnienie

Jeżeli ustalono, że niektóre produkty lecznicze wymagają dodatkowej ochrony 
bezpieczeństwa, ochronę tę stosuje się niezależnie od ich systemu dystrybucji, żeby uniknąć 
niepotrzebnych trudności.

Poprawka 243
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
ponosi, zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG, odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez produkt leczniczy 
sfałszowany pod względem tożsamości.

3. Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie, o 
którym mowa w ust. 2, jest uznawany za 
producenta zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG. Odpowiada on za 
poniesione przez oryginalnego 
producenta, posiadacza zezwolenia na 
wprowadzenie produktów do obrotu oraz 
konsumentów szkody wynikające ze zmian 
wprowadzonych do produktu leczniczego, 
niezależnie od tego, czy produkt jest 
sfałszowany, czy autentyczny.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować w celu zagwarantowania, że posiadacze pozwolenia na wytwarzanie, 
którzy przepakowują produkty, będą ponosili odpowiedzialność za wszelkie swoje działania, 
m.in. sytuacje, w których sfałszowane leki dostają się do łańcucha dystrybucji.  Ten, kto 
przepakowuje powinien odpowiadać za szkody wynikające ze zmian wprowadzonych do 
produktów leczniczych, niezależnie od tego, czy produkt jest sfałszowany, czy autentyczny.

Poprawka 244
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
ponosi, zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG, odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez produkt leczniczy
sfałszowany pod względem tożsamości.

3. Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie, o 
którym mowa w ust. 2, jest uznawany za 
producenta zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG. Odpowiada za poniesione 
przez oryginalnego producenta, 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
produktów do obrotu oraz konsumentów 
szkody wyrządzone przez produkty 
lecznicze, które sfałszowano pod 
względem tożsamości.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować w celu zagwarantowania, że posiadacze pozwolenia na wytwarzanie, 
którzy przepakowują produkty, będą ponosili odpowiedzialność za wszelkie swoje działania, 
m.in. sytuacje, w których sfałszowane leki dostają się do łańcucha dystrybucji. 

Poprawka 245
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
ponosi, zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG, odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez produkt leczniczy 
sfałszowany pod względem tożsamości.

3. Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie, 
który podejmuje kroki określone w art. 
54a ust. 2 ponosi, zgodnie z dyrektywą 
Rady 85/374/EWG, odpowiedzialność za 
szkody spowodowane przez produkt 
leczniczy sfałszowany pod względem 
tożsamości.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
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produktów leczniczych.

Poprawka 246
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu. Przed 
zaproponowaniem konkretnego środka 
zgodnie z art. 54 lit o) Komisja 
przeprowadza publiczną ocenę skutków 
dotyczącą kosztów i korzyści istniejących 
zabezpieczeń, jak również przeprowadza 
konsultacje z podmiotami 
zaangażowanymi we wdrażanie 
i stosowanie takich zabezpieczeń, tak aby 
wykazać skuteczność konkretnych 
środków w porównaniu z istniejącymi 
ustaleniami krajowymi.

Or. el

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń, które należy zastosować, jak również 
projektów pilotażowych realizowanych na szczeblu krajowym, w których ocenia się korzyści 
wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem konkretnego zabezpieczenia Komisja 
powinna dokonać oceny skutków, żeby ocenić zalety i wady istniejących zabezpieczeń, wyniki 
realizowanych projektów pilotażowych i skuteczność proponowanych zabezpieczeń w 
porównaniu z istniejącymi ustaleniami krajowymi.

Poprawka 247
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy



AM\807496PL.doc 33/64 PE439.409v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

4. Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu. Przed 
zaproponowaniem konkretnego środka 
zgodnie z art. 54 lit o) Komisja 
przeprowadza publiczną ocenę skutków w 
celu oszacowania kosztów i korzyści 
istniejących zabezpieczeń, jak również 
przeprowadza konsultacje z podmiotami 
zaangażowanymi we wdrażanie 
i stosowanie takich zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń stosowanych w celu weryfikacji 
autentyczności leków, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, pieczęcie, hologramy, 
identyfikacja radiowa (RFID) itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty 
pilotażowe, w których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem 
konkretnego zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny skutków, żeby ocenić zalety i 
wady wszystkich zabezpieczeń dostępnych obecnie na rynku, oraz powinna uwzględnić wyniki 
zrealizowanych projektów pilotażowych i zebrane w nich doświadczenia.

Poprawka 248
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

4. Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu. Przed opracowaniem 
konkretnego wniosku i w celu 
zapewnienia wyboru bardziej zgodnego z 
potrzebami obywateli Komisja 
przeprowadza ocenę wpływu istniejących 
obecnie systemów zwalczania fałszowania 
leków na koszty i zyski oraz uwzględnia 
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opinie zainteresowanych podmiotów na 
temat wprowadzenia i stosowania takich 
plomb potwierdzających autentyczność.

Or. it

Uzasadnienie

W chwili obecnej istnieje wiele technologii zwalczania fałszowania leków, takich jak kod 
kreskowy jednowymiarowy, DataMatrix, plomby, hologramy, identyfikacja radiowa (ang. 
Radio Frequency IDentification – RFID) itd.
Prowadzi się obecnie na szczeblach krajowych projekty pilotażowe mające na celu ocenę 
korzyści płynących z tych technologii.
Przed wybraniem konkretnego rodzaju plomby potwierdzającej autentyczność Komisja 
powinna przeprowadzić ocenę wpływu, żeby ocenić wszystkie za i przeciw w związku z 
zabezpieczeniami obecnie dostępnymi na rynku, a także uwzględnić nabyte doświadczenia.

Poprawka 249
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

4. Komisja, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 121a i z zastrzeżeniem 
warunków art. 121b i 121c, przyjmuje 
środki niezbędne do realizacji art. 54 lit. o) 
oraz ust. 1 i 2 niniejszego artykułu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą tzw. procedurę komitetową do nowej procedury określonej w 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
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Poprawka 250
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

4. Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

Przed przyjęciem takich środków Komisja 
zleca przeprowadzenie niezależnej oceny 
skutków w celu oszacowania kosztów i 
korzyści poszczególnych zabezpieczeń, jak 
również przeprowadza publiczne 
konsultacje ze wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w tym 
niezależnymi organizacjami pacjentów i 
konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

Dalszy wzrost cen produktów leczniczych stanowiłby znaczące obciążenie finansowe dla 
ubezpieczycieli i pacjentów. Dlatego ważne jest, by opłacalność stosowanych zabezpieczeń 
była oceniana w celu określenia środka niosącego największe korzyści po względnie 
najniższych kosztach. Podobnie przed przyjęciem jakichkolwiek środków powinno się 
przeprowadzić publiczne konsultacje.

Poprawka 251
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed opracowaniem konkretnego 
wniosku Komisja przeprowadza ocenę 
wpływu istniejących obecnie systemów 
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zwalczania fałszowania leków na koszty i 
zyski, a poza tym konsultacje z innymi 
zainteresowanymi stronami na temat 
wdrażania i stosowania takich plomb 
potwierdzających autentyczność. 

Or. it

Uzasadnienie

Istnieje wiele technologii zwalczania fałszowania leków, takich jak kod kreskowy 
jednowymiarowy, DataMatrix, plomby, hologramy, identyfikacja radiowa. Prowadzi się 
obecnie na szczeblach krajowych projekty pilotażowe mające na celu ocenę korzyści 
płynących z tych technologii. Przed wyborem konkretnego rodzaju zabezpieczeń 
umożliwiających weryfikację autentyczności, Komisja powinna przeprowadzić ocenę skutków 
celem ewaluacji plomb dostępnych na rynku, jednocześnie biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia oraz wyniki projektów pilotażowych.

Poprawka 252
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne niniejszej 
dyrektywy poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą 
regulacyjną połączoną z kontrolą, o której 
mowa w art. 121 ust. 2a.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta dostosowuje starą tzw. procedurę komitetową do nowej procedury określonej w 
art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.  
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Poprawka 253
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed przyjęciem danego środka w celu 
wdrożenia art. 54 lit o) Komisja 
przeprowadza publiczną ocenę skutków w 
zakresie kosztów i korzyści istniejących 
zabezpieczeń, jak również przeprowadza 
konsultacje ze wszystkimi stronami 
zaangażowanymi we wdrażanie i 
stosowanie takich zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, 
pieczęcie, hologramy itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty pilotażowe, w 
których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem konkretnego 
zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny wszystkich zabezpieczeń dostępnych na 
rynku.

Poprawka 254
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując te środki Komisja bierze pod 
uwagę ryzyko fałszowania pewnych 
produktów lub kategorii produktów oraz 
przynajmniej jeden z następujących 
czynników:

Przyjmując te środki Komisja bierze pod 
uwagę ryzyko fałszowania pewnych 
wydawanych na receptę produktów oraz 
przynajmniej jeden z następujących 
czynników:

Or. en
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Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 255
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przyjmując te środki Komisja bierze pod 
uwagę ryzyko fałszowania pewnych
produktów lub kategorii produktów oraz 
przynajmniej jeden z następujących 
czynników:

Przyjmując te środki Komisja bierze pod 
uwagę ryzyko fałszowania wszystkich
produktów lub wszystkich kategorii 
produktów oraz przynajmniej jeden z 
następujących czynników:

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić opłacalność procesu. Dalszy wzrost cen produktów leczniczych stanowiłby 
znaczące obciążenie finansowe dla ubezpieczycieli i pacjentów. Powinno się unikać zbędnego 
obciążenia regulacyjnego. Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków 
generuje dane, które mogą być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy 
przestrzegać prawa własności takich danych. Wniosek może dotyczyć wysoce delikatnych 
informacji i powinien podlegać odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Poprawka 256
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) cenę i wielkość sprzedaży produktu; a) cenę produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 257
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) cenę i wielkość sprzedaży produktu; (a) cenę produktu; 

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu 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 się w innych obszarach.
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Poprawka 258
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) złożoność łańcucha dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena mająca na celu określenie najbardziej narażonych na podrabianie leków powinna 
uwzględniać złożoność łańcucha dostaw danego produktu. Niektóre produkty (np. 
immunoglobuliny) są dostarczane bezpośrednio przez producenta szpitalowi lub innemu 
zakładowi opieki zdrowotnej. Podrabiacze mają wyraźnie mniej możliwości penetracji takiego 
bardzo krótkiego łańcucha dostaw.

Poprawka 259
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera a a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) złożoność łańcucha dostaw;

Or. en

Uzasadnienie

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for 
a certain product group.
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Poprawka 260
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczbę przypadków fałszowania 
produktów leczniczych w krajach trzecich 
oraz we Wspólnocie;

(b) liczbę i częstotliwość wcześniejszych
zgłoszonych przypadków podrobionych 
produktów leczniczych w Unii i ewolucję 
tych przypadków w przeszłości;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 261
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczbę przypadków fałszowania 
produktów leczniczych w krajach trzecich 
oraz we Wspólnocie;

(b) liczbę i częstotliwość wcześniejszych
zgłoszonych przypadków podrobionych 
produktów leczniczych w Unii i ewolucję 
tych przypadków w przeszłości;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu ochrony pacjentów przed podrabianymi 
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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 się w innych obszarach.

Poprawka 262
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) liczbę przypadków fałszowania
produktów leczniczych w krajach trzecich 
oraz we Wspólnocie;

(b) liczbę i częstotliwość wcześniejszych 
zgłoszonych przypadków sfałszowanych
produktów leczniczych w krajach trzecich 
oraz w Unii;

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić opłacalność procesu. Dalszy wzrost cen produktów leczniczych stanowiłby 
znaczące obciążenie finansowe dla ubezpieczycieli i pacjentów. Powinno się unikać zbędnego 
obciążenia regulacyjnego. Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków 
generuje dane, które mogą być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy 
przestrzegać prawa własności takich danych. Wniosek może dotyczyć wysoce delikatnych 
informacji i powinien podlegać odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Poprawka 263
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kierunek rozwoju tych przypadków w skreślona
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przeszłości;

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 264
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) kierunek rozwoju tych przypadków w 
przeszłości;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu 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 się w innych obszarach.
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Poprawka 265
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) specyficzne cechy danych produktów; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 266
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) specyficzne cechy danych produktów; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu 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, 
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które przydałyby się w innych obszarach.

Poprawka 267
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) ciężkość chorób leczonych przy 
pomocy danych produktów.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich 
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.

Poprawka 268
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) ciężkość chorób leczonych przy 
pomocy danych produktów.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu ochrony pacjentów przed podrabianymi 
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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 się w innych obszarach.

Poprawka 269
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Directive 2001/83/EC
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit trzeci – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) inne potencjalne zagrożenia zdrowia 
publicznego.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 270
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4– akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia (z wyłączeniem numeru 
seryjnego) wprowadza się poprzez 
wyróżnienie co najmniej jednej kategorii 
zabezpieczeń, które należy stosować 
w odniesieniu do określonych produktów 
lub kategorii produktów. Komitet 
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Farmaceutyczny Komisji określa 
kategorie, które obejmują zabezpieczenia 
gwarantujące taki sam poziom wydajności 
i skuteczności, i zabezpieczenia tej samej 
kategorii będą uznawane za równoważne 
w rozumieniu ust. 2 lit. b). Posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie może wybrać, 
które szczególne zabezpieczenie lub 
zabezpieczenia wykorzystać w odniesieniu 
do danej kategorii produktów, chyba że 
Komisja określi powody uzasadniające 
nałożenie wymogu zastosowania 
określonego zabezpieczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym poziomem bezpieczeństwa w przypadku wszystkich produktów leczniczych na 
receptę powinno być opakowanie umożliwiające łatwe stwierdzenie jego naruszenia w 
połączeniu z unikalnym kodem zabezpieczającym (zawierającym numer identyfikacyjny 
produktu, numer serii, data ważności i unikalny kod seryjny). Opakowanie umożliwiające 
łatwe stwierdzenie jego naruszenia to najbezpieczniejszy sposób zagwarantowania, że 
produkt leczniczy wewnątrz opakowania to ten sam produkt, co włożony tam przez 
oryginalnego producenta, a unikalny system kodowy to najpewniejszy sposób na sprawdzenie 
autentyczności produktu w momencie wprowadzania na rynek.

Poprawka 271
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów można dla niektórych 
produktów lub kategorii produktów 
uchylić wymagania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu.

skreślony

Or. es
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Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 272
Antonyia Parvanova, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów można dla niektórych
produktów lub kategorii produktów 
uchylić wymagania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu.

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów środki, o których mowa w art. 
54 lit. o) i wymagania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu są 
obowiązkowo stosowane jedynie do tych 
produktów lub kategorii produktów, które 
są w wysokim stopniu narażone na ryzyko 
sfałszowania i są uchylane lub 
dobrowolne w przypadku tych produktów 
lub kategorii produktów, które nie są 
narażone w wysokim stopniu na ryzyko 
sfałszowania, takich jak generyczne 
produkty lecznicze dopuszczone zgodnie z 
art. 10.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena uwzględniająca ryzyko we wniosku Komisji zwiększy bezpieczeństwo pacjentów i 
pomoże skupić walkę z podrabianiem dokładnie na tych produktach leczniczych, które są 
narażone na podrabianie. Kluczowe jest zatem zagwarantowanie objęcia wszystkich
produktów leczniczych i ugruntowanie poprawnych kryteriów. Ponadto zastosowane kryteria 
muszą gwarantować precyzyjne określenie rzeczywistej siły napędowej podrabiania oraz 
uniemożliwić podrabiaczom podejmowanie nowych inicjatyw. Cena i wcześniejsze przypadki 
w UE stanowią najwłaściwsze kryteria.
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Poprawka 273
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów można dla niektórych 
produktów lub kategorii produktów 
uchylić wymagania, o których mowa w 
ust. 1 lit. a) i b) niniejszego artykułu.

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów Komisja może zdecydować, że 
zabezpieczenia, o których mowa w art. 54 
lit. o) i wymagania, o których mowa w ust. 
1 lit. a) i b) niniejszego artykułu są 
stosowane do niektórych produktów 
leczniczych wydawanych na receptę, w 
wysokim stopniu narażonych na ryzyko 
podrobienia.

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest bezpośrednie podejście w celu 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 się w innych obszarach.

Poprawka 274
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów można dla niektórych produktów 
lub kategorii produktów uchylić 
wymagania, o których mowa w ust. 1 lit. a) 

Na podstawie wyżej wymienionych 
kryteriów można dla niektórych produktów 
lub kategorii produktów uchylić 
wymagania, o których mowa w ust. 1 lit. a) 
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i b) niniejszego artykułu. niniejszego artykułu. 

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowym poziomem bezpieczeństwa w przypadku wszystkich produktów leczniczych na 
receptę powinno być opakowanie umożliwiające łatwe stwierdzenie jego naruszenia w 
połączeniu z unikalnym kodem zabezpieczającym (zawierającym numer identyfikacyjny 
produktu, numer serii, data ważności i unikalny kod seryjny). Opakowanie umożliwiające 
łatwe stwierdzenie jego naruszenia to najbezpieczniejszy sposób zagwarantowania, że 
produkt leczniczy wewnątrz opakowania to ten sam produkt, co włożony tam przez 
oryginalnego producenta, a unikalny system kodowy to najpewniejszy sposób na sprawdzenie 
autentyczności produktu w momencie wprowadzania na rynek.

Poprawka 275
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4– akapit czwarty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia mogą być stosowane 
dobrowolnie w odniesieniu do wszystkich 
produktów leczniczych, niezależnie od 
tego, czy są one wydawane na receptę czy 
bez recepty, a posiadacze pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu mogą zastosować 
zabezpieczenia do swoich produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ firmy farmaceutyczne mają największą wiedzę odnośnie do swoich produktów i 
mogą zatem najlepiej ocenić stopień ryzyka, powinny móc stosować zabezpieczenia jako 
możliwość zapobiegawczą.
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Poprawka 276
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pięć lat po wejściu w życie środków 
wykonawczych do niniejszego artykułu 
Komisja powinna przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające dotyczące 
zastosowania zabezpieczeń, o których 
mowa w art. 54 lit. o) i ich wkładu w 
zmniejszenie liczby sfałszowanych leków 
w legalnym systemie dystrybucji w Unii 
oraz potencjalnych korzyści technologii 
alternatywnych i możliwości weryfikacji 
autentyczności pojedynczych dawek.

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 umożliwiłoby wczesne wykrywanie 
produktów sfałszowanych, i w ten sposób przyczyniłoby się do dalszego ograniczenia 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie stwarzają dla pacjentów produkty sfałszowane. 

Poprawka 277
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W trzyletnim okresie przejściowym 
zabezpieczenia uważa się za równoważne, 
jeżeli umożliwiają w równym stopniu 
określenie tożsamości, autentyczności 
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oraz nieprzerwanej identyfikowalności 
produktu leczniczego, bez otwierania 
opakowania bezpośredniego, lub też jeżeli 
są równie trudne do podrobienia. W 
przypadku usunięcia, zastąpienia lub 
zakrycia zabezpieczenia, niniejszy punkt 
powinien mieć również zastosowanie do 
nowego zabezpieczenia, chyba że 
pierwotne zabezpieczenie jest ukryte i 
dlatego nie można go rozpoznać.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest zagwarantowanie, że w przyszłości będzie istniało zabezpieczenie jednolite dla 
całej UE.

Poprawka 278
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
następujące elementy:

a) opłacalność systemu, w celu 
zagwarantowania, że wszystkie 
zastosowane środki opierają się na 
analizie kosztów i korzyści;
b) państwa członkowskie dopilnowują 
przestrzegania własności i poufności 
danych stworzonych dzięki korzystaniu 
z zabezpieczeń w celu identyfikacji, 
weryfikacji autentyczności i 
identyfikowalności produktów 
leczniczych; 
c) uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
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informacji handlowych oraz danych 
osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić opłacalność procesu. Dalszy wzrost cen produktów leczniczych stanowiłby 
znaczące obciążenie finansowe dla ubezpieczycieli i pacjentów. Powinno się unikać zbędnego 
obciążenia regulacyjnego. Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków 
generuje dane, które mogą być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy 
przestrzegać prawa własności takich danych. Wniosek może dotyczyć wysoce delikatnych 
informacji i powinien podlegać odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Poprawka 279
Antonyia Parvanova, Marina Yannakoudakis, Ashley Fox, János Áder, Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
przynajmniej wszystkie następujące 
kryteria:

a) opłacalność systemu, w celu 
zagwarantowania, że wszystkie 
zastosowane środki opierają się na 
analizie kosztów i korzyści; 
b) proporcjonalny podział kosztów 
związanych ze środkami między 
wszystkich uczestników sieci dystrybucji 
i powiązanie tych kosztów z ceną danego 
produktu leczniczego;
c) niezależność systemu i uzasadnioną 
potrzebę ochrony poufnych informacji 
handlowych oraz ochrony praw własności 
przemysłowej i handlowej, a także danych 
osobowych.

Or. en
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Uzasadnienie

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore 
safety features should comply with the following three principles:

a) Cost effectiveness of the system

b) Costs should be applied proportionally to all actors of the supply chain and be linked to 
the price of the medicines and not to volume. 

c) Guaranteed independence of the system, the protection of information of a commercially 
confidential nature of industrial and commercial property rights, and of confidential patient 
information.

Poprawka 280
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
przynajmniej wszystkie następujące 
kryteria:

a) opłacalność systemu, w celu 
zagwarantowania, że wszystkie 
zastosowane środki opierają się na 
analizie kosztów i korzyści; 
b) proporcjonalny podział kosztów 
związanych ze środkami między 
wszystkich uczestników sieci dystrybucji 
i powiązanie tych kosztów z ceną danego 
produktu leczniczego;
c) niezależność systemu i uzasadnioną 
potrzebę ochrony poufnych informacji 
handlowych oraz ochrony praw własności 
przemysłowej i handlowej, a także danych 
osobowych.
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Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie wdrażane zabezpieczenia powinny być zgodne przynajmniej z trzema wspomnianymi 
wyżej zasadami.

Poprawka 281
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej. 
Zabezpieczenia nie są stosowane do 
przekazywania danych z wyjątkiem 
danych niezbędnych do zapobiegania 
podrabianiu i danych związanych z 
systemami zabezpieczenia społecznego. 
Należy w szczególności zapobiec 
przetwarzaniu danych do celów 
komercyjnych, umożliwiającemu 
skojarzenie produktów leczniczych z 
pacjentami, lekarzami lub farmaceutami.

Or. en

Uzasadnienie

Przekazywane dane należy ograniczyć do danych koniecznych do celów zapobiegania 
podrabianiu i umożliwiania zwrotu kosztów. Wdrażanie zabezpieczeń nie powinno służyć 
dodatkowym interesom handlowym.
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Poprawka 282
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie i które są zgodne z 
odpowiednimi przepisami Unii 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
uwzględnia się uzasadnioną potrzebę 
ochrony poufnych informacji handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków generuje dane, które mogą 
być kluczowe z osobistego punktu widzenia. Informacje na temat osobistego spożywania leku 
powinny podlegać odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Kwestia fałszowania różni się od ochrony praw własności przemysłowej i handlowej. 

Ważne jest uaktualnianie wymogów w zakresie stosowania zabezpieczeń w oparciu i 
sprawozdanie roczne.

Poprawka 283
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

Środki, o których mowa w niniejszym 
ustępie uwzględniają uzasadnioną potrzebę 
ochrony poufnych informacji handlowych 
oraz ochronę praw własności 
przemysłowej i handlowej. Należy 
zagwarantować, że nie dochodzi do 
gromadzenia i handlowego przetwarzania 
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danych, które umożliwiłyby powiązanie 
informacji o określonych produktach 
leczniczych z określonymi pacjentami lub 
aptekami.

Or. de

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu zabezpieczeń należy uwzględnić potrzebę ochrony danych. W związku z 
tym, że dotyczy to bezpośrednio poszczególnych pacjentów i relacji pacjent-apteka opartych 
na zasadzie poufności, newralgiczne dane w tym zakresie wymagają szczególnej ochrony.

Poprawka 284
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przestrzegano własności i poufności 
danych stworzonych dzięki korzystaniu z 
zabezpieczeń w celu weryfikacji 
autentyczności produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków generuje dane, które mogą 
być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy przestrzegać prawa 
własności takich danych. Dane związane z osobistym spożywaniem leku powinny podlegać 
odpowiednim przepisom o ochronie danych oraz krajowym zasadom etyki w odniesieniu do 
tajemnicy zawodowej.
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Poprawka 285
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

Środki, o których mowa w niniejszym 
ustępie uwzględniają uzasadnioną potrzebę 
ochrony poufnych informacji handlowych 
oraz ochronę praw własności 
przemysłowej i handlowej. Należy 
zagwarantować, że nie dochodzi do 
gromadzenia i handlowego przetwarzania 
danych, które umożliwiałyby powiązanie 
informacji o określonych produktach 
leczniczych z określonymi pacjentami lub 
aptekami.

Or. de

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu zabezpieczeń należy uwzględnić potrzebę ochrony danych. W związku z 
tym, że dotyczy to bezpośrednio poszczególnych pacjentów i relacji pacjent-apteka opartych 
na zasadzie poufności, newralgiczne dane w tym zakresie wymagają szczególnej ochrony.

Poprawka 286
Sylvana Rapti

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej. 
Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przestrzegano własności i poufności 



AM\807496PL.doc 59/64 PE439.409v01-00

PL

danych stworzonych dzięki korzystaniu z 
zabezpieczeń w celu weryfikacji 
autentyczności produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków generuje dane, które mogą 
być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy przestrzegać prawa 
własności takich danych. Dane związane z osobistym spożywaniem leku powinny podlegać 
odpowiednim przepisom o ochronie danych oraz krajowym zasadom etyki w odniesieniu do 
tajemnicy zawodowej.

Poprawka 287
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej.”

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej. 
Państwa członkowskie gwarantują 
poszanowanie własności i poufności 
danych uzyskanych dzięki stosowaniu 
technologii zwalczania podrabiania 
produktów leczniczych.

Or. it

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności celem sprawdzenia 
autentyczności produktów leczniczych może się wiązać z uzyskaniem danych handlowych i 
osobowych, które mogą być newralgiczne. Własność takich danych powinna być chroniona w
interesie wszystkich obywateli. Dane dotyczące indywidualnego spożycia leków powinny 
podlegać obowiązującym w danym państwie przepisom w zakresie ochrony danych oraz 
zasadom etycznym obowiązującym na szczeblu krajowym. 
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Poprawka 288
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w niniejszym 
ustępie są aktualizowane co roku w 
oparciu o sprawozdanie Komisji zgodnie z 
art. 46 lit. h).

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków generuje dane, które mogą 
być kluczowe z osobistego punktu widzenia. Informacje na temat osobistego spożywania leku 
powinny podlegać odpowiednim przepisom o ochronie danych.

Kwestia fałszowania różni się od ochrony praw własności przemysłowej i handlowej. 

Ważne jest uaktualnianie wymogów w zakresie stosowania zabezpieczeń w oparciu i 
sprawozdanie roczne.

Poprawka 289
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty a (new)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie gwarantują 
poszanowanie własności i poufności 
danych uzyskanych dzięki stosowaniu 
technologii zwalczania podrabiania 
produktów leczniczych.

Or. it
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Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności celem sprawdzenia 
autentyczności produktów leczniczych może się wiązać z uzyskaniem danych handlowych i 
osobowych, które mogą być newralgiczne. Prawa własności takich danych muszą być 
poszanowane. Dane dotyczące indywidualnego spożycia leków powinny podlegać 
obowiązującym w danym państwie przepisom w zakresie ochrony danych oraz zasadom 
etycznym. 

Poprawka 290
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przestrzegano własności i poufności 
danych powstałych przy korzystaniu z 
zabezpieczeń w celu identyfikacji 
produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, 
pieczęcie, hologramy itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty pilotażowe, w 
których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem konkretnego 
zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny wszystkich zabezpieczeń dostępnych na 
rynku. 

Poprawka 291
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Pięć lat po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy Komisja przedstawi 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie dotyczące stosowania 
niniejszej dyrektywy. Komisja oceni w nim 
skuteczność postanowień przyjętych 
zgodnie z art. 54a w odniesieniu do 
zapobiegania wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnego systemu dystrybucji.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.

Poprawka 292
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Każde państwo członkowskie może 
rozszerzyć zakres stosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 
lit. o) na inne produkty lecznicze oraz na 
inne odnośne obszary polityki krajowej, 
takie jak zwrot kosztów.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone w tym artykule mają polepszyć jego stosowanie lub wyjaśnić zakres 
tekstu wniosku. Konieczne jest również, 5 lat po wejściu tych środków w życie, ocenienie ich 
skuteczności. Z drugiej strony nie należy ograniczać stosowania zabezpieczeń do fałszowania 
produktów leczniczych.
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Poprawka 293
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Następujące dane szczegółowe muszą 
być umieszczone przynajmniej na 
opakowaniu zbiorczym bezpośrednim w 
formie plastiku konturowego i 
umieszczone w opakowaniu zbiorczym 
zewnętrznym, zgodnym z wymogami 
ustanowionymi w art. 54 i 62:
- nazwa produktu leczniczego określona 
w art. 54 lit. a),
- nazwisko osoby posiadającej 
pozwolenie na dopuszczenie produktu 
do obrotu,
- data ważności,
- numer serii,
- nazwa INN.”

Or. en

Uzasadnienie

Walka ze sfałszowanymi produktami leczniczymi opiera się na rygorystycznych kontrolach i 
inspekcjach całego łańcucha dystrybucji. Użycie nazwy INN może pomóc w zachowaniu 
autentyczności produktu leczniczego. Dlatego należy odpowiednio dostosować obowiązujące 
przepisy.
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Poprawka 294
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W art. 55 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Następujące dane szczegółowe muszą 
być umieszczone przynajmniej na 
opakowaniu zbiorczym bezpośrednim w 
formie plastiku konturowego i 
umieszczone w opakowaniu zbiorczym 
zewnętrznym, zgodnym z wymogami 
ustanowionymi w art. 54 i 62:
- nazwa produktu leczniczego określona 
w art. 54 lit. a),
- nazwisko osoby posiadającej 
pozwolenie na dopuszczenie produktu 
do obrotu,
- data ważności,
- numer serii,
- nazwa INN.”

Or. en

Uzasadnienie

The fight against falsified medical products relies on rigorous technical controls and 
inspections of the whole distribution chain from manufacturing through to commercialisation. 
The use of the INN denomination can constitute a dissuasive element, a protection, or even a 
brake against counterfeiting, to preserve and to guarantee the quality of the medical product. 
Current legislation should therefore be amended (art. 55.2 Dir. 2001/83/EC) by stipulating 
that each product should be identified through its INN name. This would contribute to 
strengthening the security of the product user.


