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Poprawka 295
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 57

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 57 akapit pierwszy tiret czwarte 
otrzymuje brzmienie:

W art. 57 akapit pierwszy tiret czwarte 
otrzymuje brzmienie: 

„- informacje pozwalające na identyfikację 
i potwierdzające autentyczność, bez 
uszczerbku dla art. 54 lit. o).”

„- informacje pozwalające na identyfikację 
i potwierdzające autentyczność

Or. es

Uzasadnienie

Powinna istnieć możliwość zastosowania zabezpieczeń do produktów leczniczych z powodów 
innych niż uniemożliwianie ich fałszowania. Państwa członkowskie powinny mieć możliwość 
zadecydowania o ich zastosowaniu na przykład przy wycofywaniu produktów leczniczych z 
powodu problemów związanych z jakością, czy też w celu poprawienia zarządzania usługami 
farmaceutycznymi.

Poprawka 296
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 63 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Dane szczegółowe etykietowania 
wymienione w art. 54, 55 i 62 są 
umieszczone w języku lub językach 
urzędowych Państwa Członkowskiego, w 
którym dany produkt jest wprowadzany 
do obrotu.
Akapit pierwszy nie stanowi przeszkody 
dla umieszczenia powyższych danych 
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szczegółowych w kilku językach, pod 
warunkiem że każda wersja językowa 
zawiera takie same informacje.
W przypadku niektórych sierocych 
produktów leczniczych, dane 
szczegółowe wymienione w art. 54 mogą, 
na uzasadniony wniosek, występować 
wyłącznie w jednym z języków 
urzędowych Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie art. 55 gwarantuje, że nazwa posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
data ważności, numer serii oraz metoda podawania przekazane są w języku urzędowym 
(językach urzędowych) państwa członkowskiego, w którym produkt dopuszczony został do 
obrotu. Dostosowanie informacji na etykiecie może okazać się konieczne w przypadku handlu 
równoległego wymagającego naklejenia na blister nalepki, jak to już czynią niektórzy 
równolegli handlowcy (np. aby dostosować nazwę produktu do nazwy zezwolonej przez rynek 
krajowy lub w przypadku specjalnych zaleceń dawkowania (np. dni robocze)).

Poprawka 297
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych i handel tymi produktami”;

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych, handel i pośrednictwo w 
handlu tymi produktami”;

Or. en

Uzasadnienie

Zastosowane w niniejszej dyrektywie definicje powinny być łatwe do zrozumienia i nie 
powinny powodować niepewności co do ich treści. Należy wprowadzić rozróżnienie między 
handlem a pośredniczeniem w handlu: handel obejmuje przypadki, w których handlowiec jest 
właścicielem produktu, a pośredniczenie takich przypadków nie uwzględnia. W związku z tym 
należy zmienić nagłówek tytułu VII, tak aby kolejne przepisy dotyczyły działalności 
„handlowców” i „pośredników”.
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Poprawka 298
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych i handel tymi produktami”;

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych, handel i pośrednictwo w 
handlu tymi produktami”;
(Zmiana horyzontalna (jeśli zostanie 
przyjęta trzeba będzie zmienić 
odpowiednio cały wniosek))

Or. en

Uzasadnienie

Należy zmienić nagłówek tytułu VII, tak aby wyjaśnić, że postanowienia tego tytułu dotyczą 
również pośredników.

Poprawka 299
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 76 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) art. 76 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Jakikolwiek dystrybutor niebędący 
posiadającym pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, który zajmuje 
się przywozem produktu z innego 
Państwa Członkowskiego, powiadamia o 
zamiarze przywozu produktu 
posiadającego pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu oraz właściwe 
władze Państwa Członkowskiego, do 
którego dany produkt zostanie 
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przywieziony.  W przypadku 
produktów, w odniesieniu do których nie 
przyznano pozwolenia zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, 
powiadomienie właściwych władz 
pozostaje bez uszczerbku dla 
dodatkowej procedury przewidzianej 
przepisami prawa tego Państwa 
Członkowskiego, w tym opłat uiszczanych 
właściwym organom za rozpatrzenie 
zgłoszenia.

Or. en

Poprawka 300
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 76 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11a) w art. 76 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
3a. W przypadku produktów, w 
odniesieniu do których przyznano 
pozwolenie zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 726/2004 dystrybutor 
powiadamia posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu i Agencję zgodnie 
z ust. 3. Zgłoszeniu towarzyszy uiszczenie 
opłaty na rzecz Agencji za sprawdzenie 
spełnienia warunków określonych w 
unijnym prawodawstwie.

Or. en
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Poprawka 301
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11b) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Państwa Członkowskie podejmują 
wszelkie właściwe środki, aby 
zagwarantować, że dystrybucja hurtowa 
produktów leczniczych, handel nimi oraz 
pośrednictwo w nim podlegają
obowiązkowi posiadania pozwolenia na 
prowadzenie działalności hurtowej, 
handlowej lub pośredniczenia w branży 
produktów leczniczych, podającego 
miejsce, na którym obowiązuje.”

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest objęcie wszystkich uczestników systemu dystrybucji. Państwa członkowskie 
powinny dysponować procedurami wydawania pozwoleń „handlowcom” o „pośrednikom” 
działającym na ich terytorium, tak jak mają procedury wydawania pozwoleń obejmujące 
wytwórców i dystrybutorów hurtowych. Jeśli prawodawstwo nie weźmie pod uwagę 
działalności handlowej i pośrednictwa w handlu produktami leczniczymi, niektórzy uczestnicy 
mogą pozostać poza zasięgiem przepisów.

Poprawka 302
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12a) art. 77 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
5. Sprawdzanie osób upoważnionych do 
zajmowania się działalnością 
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hurtowniczą, handlową czy pośrednictwa 
w branży produktów leczniczych oraz 
kontrolę ich siedzib na miejscu, jeśli taka 
ma miejsce, przeprowadza się w ramach 
odpowiedzialności Państwa 
Członkowskiego, które udzieliło 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

W kilku państwach członkowskich wiele pozwoleń na dystrybucję hurtową pozostaje 
niewykorzystanych, co prowadzi do braku przejrzystości w odniesieniu do ich statusu. 
Sytuacja ta może prowadzić do nadużyć, zwłaszcza kiedy niewykorzystywane pozwolenie może 
być użyte przez pozbawione skrupułów osoby starające się wprowadzić do legalnego systemu 
dystrybucji podrobione leki. Dlatego też należałoby zaostrzyć kontrole pozwoleń, na mocy 
których nieużywane od 3 lat pozwolenie byłoby cofane lub zawieszane.

Poprawka 303
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) w art. 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
6. Państwo Członkowskie, które udzieliło 
pozwolenia określonego w ust. 1, 
zawiesza lub cofa wymienione 
pozwolenie, po poinformowaniu o tym 
posiadacza pozwolenia, jeżeli warunki 
pozwolenia nie są przestrzegane lub jeśli 
pozwolenie nie było wykorzystywane przez 
dłużej niż trzy lata, za wyjątkiem 
przypadków, w których pozwolenie nie 
było wykorzystane z powodu czasu, jaki 
był potrzebny do wywiązania się z 
wymogów niniejszej dyrektywy. O takim 
fakcie dane Państwo Członkowskie 
bezzwłocznie informuje pozostałe 
Państwa Członkowskie i Komisję.
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Or. en

Uzasadnienie

W kilku państwach członkowskich wiele pozwoleń na dystrybucję hurtową pozostaje 
niewykorzystanych, co prowadzi do braku przejrzystości w odniesieniu do ich statusu. 
Sytuacja ta może prowadzić do nadużyć, zwłaszcza kiedy niewykorzystywane pozwolenie może 
być użyte przez pozbawione skrupułów osoby starające się wprowadzić do legalnego systemu 
dystrybucji podrobione leki. Dlatego też należałoby zaostrzyć kontrole pozwoleń, na mocy 
których nieużywane od 3 lat pozwolenie byłoby cofane lub zawieszane.

Poprawka 304
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) w art. 77 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Państwo Członkowskie, które 
udzieliło pozwolenia określonego w ust. 
1, zawiesza lub cofa wymienione 
pozwolenie, po poinformowaniu o tym 
posiadacza pozwolenia, jeżeli warunki 
pozwolenia nie są przestrzegane lub jeśli 
pozwolenie nie było wykorzystywane przez 
dłużej niż trzy lata. O takim fakcie dane 
Państwo Członkowskie bezzwłocznie 
informuje pozostałe Państwa 
Członkowskie i Komisję.”

Or. en

Uzasadnienie

W kilku państwach członkowskich wiele pozwoleń na dystrybucję hurtową pozostaje 
niewykorzystanych, co prowadzi do braku przejrzystości w odniesieniu do ich statusu. 
Sytuacja ta może prowadzić do nadużyć, zwłaszcza kiedy niewykorzystywane pozwolenie może 
być użyte przez pozbawione skrupułów osoby starające się wprowadzić do legalnego systemu 
dystrybucji sfałszowane produkty lecznicze.
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Poprawka 305
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 12 c (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 78

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12c) artykuł 78 otrzymuje brzmienie:
Państwa Członkowskie gwarantują, że 
okres związany z procedurą dotyczącą 
wniosku w sprawie pozwolenia na 
dystrybucję, handel lub pośrednictwo w 
handlu nie przekracza 90 dni, licząc od 
dnia, w którym wniosek wpływa do 
właściwej władzy zainteresowanego 
Państwa Członkowskiego. 
Właściwe władze mogą, w razie 
potrzeby, zażądać od składającego 
wniosek, dostarczenia wszelkich 
koniecznych informacji dotyczących 
warunków pozwolenia. W przypadku 
gdy władza korzysta z tej możliwości, 
okres ustanowiony w ustępie pierwszym 
zawiesza się do czasu przedłożenia 
wymaganych dodatkowych danych.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny dysponować procedurami wydawania pozwolenia 
„handlowcom” i „pośrednikom” działającym na ich terytorium, tak jak mają procedury 
wydawania pozwoleń obejmujące wytwórców i dystrybutorów hurtowych Czas na 
rozpatrzenie wniosków w sprawie pozwolenia na handel i pośrednictwo w handlu powinien 
być taki sam, jak w przypadku dystrybutorów hurtowych, a zatem do przepisu tego należy 
dodać pozwolenia dla „handlowców” i „pośredników”.
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Poprawka 306
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 d (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 79 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12d) dodaje się artykuł 79a w brzmieniu: 
„Artykuł 79a

Komisja we współpracy z Agencją i 
organami państw członkowskich 
ustanawia normy i kryteria dotyczące 
uzyskania pozwolenia na handel i 
pośrednictwo. 
Wnioskodawcy muszą spełnić następujące 
wymogi minimalne:
a) muszą wskazać stały adres 
zamieszkania lub dane kontaktowe, tak 
aby zapewnić dokładne określenie i 
lokalizację ich oficjalnego miejsca 
prowadzenia działalności;
b) muszą podjąć się zapewnienia, że 
prowadzą swoją działalność jedynie z tymi 
osobami lub podmiotami, które są w 
stanie spełnić wymagania określone w art. 
80.”

Or. en

Uzasadnienie

Wymagania dotyczące dystrybucji nie powinny dotyczyć jedynie hurtowników, ale wszystkich 
handlowców i pośredników. 

Poprawka 307
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 d (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 79 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12d) dodaje się artykuł 79a w brzmieniu: 
„Artykuł 79a

Komisja we współpracy z Agencją i 
organami państw członkowskich 
ustanawia normy i kryteria dotyczące 
uzyskania pozwolenia na handel i 
pośrednictwo. 
Wnioskodawcy muszą spełnić następujące 
wymogi minimalne:
a) muszą wskazać stały adres 
zamieszkania lub dane kontaktowe, tak 
aby zapewnić dokładne określenie i 
lokalizację ich oficjalnego miejsca 
prowadzenia działalności;
b) muszą podjąć się zapewnienia, że 
prowadzą swoją działalność jedynie z tymi 
osobami lub podmiotami, które są w 
stanie spełnić wymagania określone w art. 
80.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy objąć tym przepisem „handlowców” i „pośredników”, ponieważ aby otrzymać 
licencję umożliwiającą im prowadzenie działalności w państwach członkowskich muszą oni 
spełniać pewne minimalne standardowe warunki. Ponieważ handel i pośrednictwo w handlu 
wiążą się z działaniami polegającymi na niezależnym negocjowaniu w imieniu innej osoby 
sprzedaży lub zakupu produktów leczniczych niepodlegających definicji dystrybucji hurtowej, 
ważne jest zagwarantowanie, że te podmioty uczestniczące współpracują tylko z osobami/ 
podmiotami, które uzyskały pozwolenie i które spełniają wszystkie warunki określone w art. 
80.

Poprawka 308
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – zdanie wprowadzające
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) zdanie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie:
„Posiadacze pozwoleń na dystrybucję, 
handel lub pośrednictwo w handlu 
produktami leczniczymi muszą spełniać 
poniższe wymagania minimalne:”

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i dobrej praktyki.

Poprawka 309
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) zdanie wprowadzające otrzymuje 
brzmienie:
„Posiadacze pozwoleń na dystrybucję, 
handel lub pośrednictwo w handlu 
produktami leczniczymi muszą spełniać 
poniższe wymagania minimalne:”

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i dobrej praktyki. 
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Poprawka 310
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera -a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a a) dodaje się lit. ca) w brzmieniu:
„ca) muszą losowo sprawdzać, poprzez 
weryfikację zabezpieczenia na 
opakowaniu zewnętrznym, czy zakupione 
przez nich produkty lecznicze nie są 
sfałszowane , zgodnie z art. 54 lit. o);” 

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze zawierają liczne jawne i ukryte zabezpieczenia, z których większość nie 
może zostać poświadczona przez hurtowników, chyba że wytwórca przekazał im informacje o 
nich. Hurtownicy są jednak w stanie losowo sprawdzać identyfikację poszczególnych 
produktów posiadających na zewnętrznym opakowaniu zabezpieczenie zawierające 
indywidualny numer w formacie odczytywanym maszynowo, pod warunkiem że mają dostęp 
do bazy danych zawierającej te informacje.

Poprawka 311
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera –a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) dodaje się lit. ca) w brzmieniu:
ca) muszą sprawdzić, poprzez 
potwierdzenie autentyczności 
niepowtarzalnego oznaczenia 
identyfikacyjnego znajdującego się na 
opakowaniu zewnętrznym, czy zakupione 
produkty lecznicze nie są sfałszowane;



AM\808656PL.doc 15/67 PE439.860v01-00

PL

Or. en

Uzasadnienie

Dla uzyskania całkowitej jasności należy określić, że jedynymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi weryfikację autentyczności oraz identyfikowalność poszczególnych 
produktów są zabezpieczenia, które identyfikują poszczególne opakowanie w sposób 
niepowtarzalny.

Poprawka 312
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) muszą prowadzić ewidencję albo w 
postaci faktur kupna/sprzedaży, albo w 
wersji na komputerze, albo w innej 
dowolnej postaci, zawierającą w 
odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej 
produktów leczniczych otrzymanych, 
wysłanych lub będących przedmiotem 
handlu co najmniej poniższe informacje:

e) muszą prowadzić ewidencję albo w 
postaci faktur kupna/sprzedaży, albo w 
wersji na komputerze, albo w innej 
dowolnej postaci, zawierającą w 
odniesieniu do każdej transakcji dotyczącej 
produktów leczniczych otrzymanych, 
wysłanych, będących przedmiotem handlu 
lub pośrednictwa co najmniej poniższe 
informacje:

– data, – data,
– nazwa produktu leczniczego, – nazwa produktu leczniczego,

– ilość otrzymana, dostarczona lub będąca 
przedmiotem handlu,

– ilość otrzymana, dostarczona, będąca 
przedmiotem handlu lub pośrednictwa,

– nazwa i adres dostawcy lub odbiorcy, 
gdzie stosowne;”;

– nazwa i adres dostawcy lub odbiorcy, 
gdzie stosowne,

– w stosownym przypadku krajowy numer 
identyfikacji,

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i dobrej praktyki.
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W większości państw członkowskich UE krajowy numer identyfikacji używany jest we 
wszystkich transakcjach (przy zamówieniach i zwrotach).

Poprawka 313
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) muszą przestrzegać zasad i 
wytycznych dobrej praktyki 
dystrybucyjnej, handlu i pośrednictwa w 
branży produktów leczniczych, 
ustanowionej w art. 84.”

Or. en

Poprawka 314
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) muszą przestrzegać zasad i 
wytycznych dobrej praktyki 
dystrybucyjnej lub zasad i wytycznych 
dobrych praktyk handlu lub zasad i 
wytycznych dobrych praktyk pośrednictwa
w branży produktów leczniczych, 
ustanowionych w art. 84.”

Or. en
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Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i dobrej praktyki.

Poprawka 315
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) muszą poinformować właściwy organ o 
otrzymywanych produktach, które według 
ich wiedzy lub podejrzeń naruszają 
którekolwiek z poniższych:

i) muszą poinformować właściwy organ o 
produktach, które otrzymali, którymi 
handlowali lub w handlu którymi 
pośredniczyli i które według ich wiedzy 
lub podejrzeń są towarami podrobionymi, 
a więc naruszają art. 6 ust. 1 niniejszej 
dyrektywy; 

– art. 6 ust. 1 niniejszej dyrektywy;
– prawa właściciela znaku towarowego 
zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego, ustanowionymi w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego lub 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
został otrzymany.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ta porusza kwestię fałszowania produktów leczniczych pod względem aspektów 
zdrowotnych, a nie podrabiania z punktu widzenia praw własności intelektualnej. Należy 
zatem usunąć wszelkie wzmianki o znaku towarowym, aby uniknąć niejasności.

Ponadto nałożenie na wszystkie podmioty uczestniczące w legalnym systemie dystrybucji 
obowiązku informowania pomoże w osiągnięciu maksymalnego poziomu przejrzystości i 
identyfikowalności.
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Poprawka 316
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

i) muszą poinformować właściwy organ o 
otrzymywanych produktach, które według 
ich wiedzy lub podejrzeń naruszają 
którekolwiek z poniższych:

i) muszą poinformować właściwy organ o 
produktach, które otrzymali, którymi 
handlowali lub w handlu którymi 
pośredniczyli i które według ich wiedzy 
lub podejrzeń naruszają którekolwiek z 
poniższych:

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i dobrej praktyki.

Poprawka 317
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

Ponadto w przypadkach, kiedy podrobienie
lub podejrzenie podrobienia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się zarówno posiadacza 
pozwolenia na wytwarzanie, jak i 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.
Podobnie posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub na 
wytwarzanie informuje zarówno właściwe 
organy, jak i inne podmioty systemu 
dystrybucji w przypadku podejrzewania 
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wprowadzenia do legalnego systemu 
dystrybucji sfałszowanych produktów.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ta porusza kwestię fałszowania produktów leczniczych pod względem aspektów 
zdrowotnych, a nie podrabiania z punktu widzenia praw własności intelektualnej. Należy 
zatem usunąć wszelkie wzmianki o znaku towarowym, aby uniknąć niejasności.

Ponadto nałożenie na wszystkie podmioty uczestniczące w legalnym systemie dystrybucji 
obowiązku informowania pomoże w osiągnięciu maksymalnego poziomu przejrzystości i 
identyfikowalności.

Poprawka 318
Bogusław Sonik

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego,
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego. 
Podobnie posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub znaku 
towarowego informuje inne podmioty 
systemu dystrybucji w przypadku 
podejrzewania wprowadzenia do 
legalnego systemu dystrybucji 
sfałszowanych produktów.”

Or. en

Uzasadnienie

Nałożenie na wszystkie podmioty uczestniczące w legalnym systemie dystrybucji obowiązku 
informowania pomoże w osiągnięciu maksymalnego poziomu przejrzystości i 
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identyfikowalności.

Poprawka 319
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.” 

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego. 
Podobnie posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub znaku 
towarowego informuje inne podmioty 
systemu dystrybucji w przypadku 
podejrzewania wprowadzenia do 
legalnego systemu dystrybucji 
sfałszowanych produktów.”

Or. en

Uzasadnienie

Nałożenie na wszystkie podmioty uczestniczące w legalnym systemie dystrybucji obowiązku 
informowania pomoże w osiągnięciu maksymalnego poziomu przejrzystości i
identyfikowalności.

Poprawka 320
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
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lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego. Tak 
samo posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub właściciel 
znaku handlowego informuje inne 
podmioty uczestniczące w systemie 
dystrybucji w przypadkach gdy zachodzi 
podejrzenie, że fałszywe produkty 
przedostały się do legalnego systemu 
dystrybucji.

Or. de

Uzasadnienie

Wymóg wymiany informacji spoczywający na wszystkich uczestnikach systemu dystrybucji 
przyczyni się do maksymalnego zwiększenia przejrzystości i identyfikowalności.

Poprawka 321
Elena Oana Antonescu, Rareş-Lucian Niculescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego. Ci z 
kolei informują inne podmioty łańcucha 
dystrybucji danego produktu leczniczego o 
naruszeniach lub podejrzeniach naruszeń. 

Or. ro

Uzasadnienie

Wprowadzenie bowiązku zgłoszenia wystąpienia sfałszowanego produktu leczniczego w 
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łańcuchu dystrybucji wszystkim uczestnikom systemu dystrybucji powinno zapewnić najwyższy 
poziom identyfikowalności odnośnych produktów.

Poprawka 322
Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – litera i) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego, a ten 
zawiadamia właściwe organy jeśli odkryje 
lub podejrzewa, że podrobione produkty 
zostały wprowadzone do systemu 
dystrybucji. 

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić skuteczne wdrożenie dyrektywy ważne jest, aby wszystkie podmioty połączyły 
siły i zaangażowały się w walkę ze sfałszowanymi produktami leczniczymi oraz dzieliły się 
otrzymanymi informacjami. 

Poprawka 323
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów lit. b), w przypadku gdy 
produkt nabywany jest od innego 
hurtownika, posiadacze pozwolenia na 

„Dla celów lit. b), w przypadku gdy 
produkt nabywany jest od innego 
hurtownika, posiadacze pozwolenia na 
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hurtową dystrybucję muszą skontrolować, 
samodzielnie albo przez jednostkę 
akredytowaną do tego celu przez właściwy 
organ państwa członkowskiego, czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji.

hurtową dystrybucję muszą skontrolować, 
wykorzystując wspólnotową bazę danych, 
o której mowa w art. 111 ust. 6, czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji.

W przypadku gdy produkt jest 
otrzymywany od wytwórcy lub importera, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować, czy 
wytwórca ten lub importer posiada 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.”

W przypadku gdy produkt jest 
otrzymywany od wytwórcy lub importera, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować, 
wykorzystując wspólnotową bazę danych, 
o której mowa w art. 111 ust. 6, czy 
wytwórca ten lub importer posiada 
pozwolenie na wytwarzanie.”

W przypadku gdy produkty otrzymywane 
są w drodze handlu lub pośrednictwa 
posiadacze pozwolenia na dystrybucję 
hurtową, handel lub pośrednictwo muszą 
sprawdzić, wykorzystując wspólnotową 
bazę danych, o której mowa w art. 111 ust. 
6, czy zaangażowane osoby lub podmioty 
posiadają niezbędne pozwolenia.”

Or. en

Uzasadnienie

All actors must be equally responsible and fulfill at least minimum requirements. Therefore, 
the provision must be extended to cover the activities of persons or entities engaged in the 
trade and brokerage of medicinal products. Furthermore, in order to ensure that all supply 
chain participants are licensed and in compliance with their respective guidelines, each 
supply chain participant should verify compliance of partners through the Central database 
established and maintained by EMEA. Accredited bodies to verify compliance should only be 
used to complement inspections of national competent authorities.

Poprawka 324
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – akapit pierwszy a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów lit. b), w przypadku gdy 
produkt nabywany jest od innego 
hurtownika, posiadacze pozwolenia na 
hurtową dystrybucję muszą skontrolować, 
samodzielnie albo przez jednostkę 
akredytowaną do tego celu przez właściwy 
organ państwa członkowskiego, czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji.

Dla celów lit. b), w przypadku gdy produkt 
nabywany jest od innego hurtownika, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji, w tym sprawdzić, czy 
dysponuje on zezwoleniem na hurtową 
dystrybucję.

Or. es

Uzasadnienie

Kontrolowanie przestrzegania zasad dobrej praktyki dystrybucji przez inny sklep lub inną 
jednostkę upoważnioną przez władze sanitarne to nieuzasadniony środek, ponieważ sklepy 
prowadzące dystrybucję są już kontrolowane przez odpowiednie władze państw 
członkowskich i posiadają wydane przez nie zezwolenia.

Poprawka 325
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – akapit pierwszy b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku gdy produkt jest 
otrzymywany od wytwórcy lub importera, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować, czy 
wytwórca ten lub importer posiada 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.”

W przypadku gdy produkt jest 
otrzymywany w drodze handlu lub 
pośrednictwa, posiadacze pozwolenia na 
hurtową dystrybucję, handel lub 
pośrednictwo muszą skontrolować, 
wykorzystując wspólnotową bazę danych, 
o której mowa w art. 111 ust. 6, czy 
zaangażowane osoby lub podmioty 
posiadają niezbędne pozwolenia.”

Or. en



AM\808656PL.doc 25/67 PE439.860v01-00

PL

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że wszyscy uczestnicy systemu dystrybucji posiadają pozwolenia, każdy 
uczestnik systemu dystrybucji powinien kontrolować zgodność swoich partnerów konsultując 
centralna bazę danych utworzoną i zarządzaną przez Agencję (EMEA). 

Poprawka 326
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) artykuł 84 otrzymuje brzmienie:
„Artykuł 84

Komisja opublikuje wytyczne w sprawie 
dobrej praktyki dystrybucji, handlu i 
pośrednictwa dla produktów leczniczych. 
W tym celu Komisja zasięga opinii 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi oraz Komitetu 
Farmaceutycznego ustanowionego na 
mocy decyzji Rady 75/320/EWG1.
1Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 23.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do wytycznych w sprawie dobrych praktyk 
wytwarzania, a dystrybutorzy hurtowi do wytycznych w sprawie dobrych praktyk dystrybucji, 
natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają obowiązku stosowania się do podobnych praktyk 
dotyczących ich specjalnego zakresu działalności, a mianowicie handlu i pośredniczenia w 
handlu produktami leczniczymi. Dlatego też należy opracować wytyczne w sprawie dobrych 
praktyk handlu i pośrednictwa.
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Poprawka 327
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Artykuł 84 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 84
Komisja opublikuje wytyczne w sprawie 
dobrej praktyki dystrybucji, handlu i 
pośrednictwa dla produktów leczniczych. 
W tym celu Komisja zasięga opinii 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi oraz Komitetu 
Farmaceutycznego ustanowionego na 
mocy decyzji Rady 75/320/EWG1.
1Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 23.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do wytycznych w sprawie dobrych praktyk 
wytwarzania, a dystrybutorzy hurtowi do wytycznych w sprawie dobrych praktyk dystrybucji. 
Natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają obowiązku stosowania się do podobnych praktyk 
dotyczących ich specjalnego zakresu działalności. Powoduje to powstanie niebezpiecznej luki 
w systemie dystrybucji. Dlatego też należy opracować wytyczne również w sprawie dobrych 
praktyk handlu i pośrednictwa.

Poprawka 328
Mario Pirillo

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13b) dodaje się art. 84a w brzmieniu:
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„Artykuł 84a
Komisja publikuje wytyczne dotyczące 
konkretnych dobrych praktyk 
wytwarzania w odniesieniu do substancji 
czynnych oraz konkretnych dobrych 
praktyk wytwarzania w odniesieniu do 
wypełniaczy. W tym celu Komisja zasięga 
opinii Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 
75/319/EWG oraz Komitetu 
Farmaceutycznego ustanowionego na 
mocy decyzji Rady 75/320/EWG, biorąc 
pod uwagę obowiązujące systemy 
odpowiadające dobrym praktykom 
wytwarzania, jak HACCP i 
ISO9001/ISO22000 oraz nieobowiązkowe 
zasady, takie jak dobre praktyki 
wytwarzania EFfCI i przewodnik 
wypełniaczy przygotowany przez IPEC 
PQG.

Or. en

Uzasadnienie

Wypełniacze i substancje czynne powinny podlegać odpowiednim dobrym praktykom 
wytwarzania opracowanym na poziomie europejskim. Wzywa się Komisję Europejską do 
opracowania szczegółowych dobrych praktyk wytwarzania dla substancji czynnych oraz dla 
wypełniaczy. W przypadku wypełniaczy Komisja powinna uwzględnić systemy odpowiadające 
dobrym praktykom wytwarzania zgodnie z rozporządzeniem WE w sprawie HACCP (Analiza 
Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli), przewodnik dobrych praktyk wytwarzania w 
odniesieniu do składników kosmetycznych przygotowany przez EFfCI (Europejskie 
Stowarzyszenie ds. Składników kosmetycznych) (2005). Zasady te można wykorzystać również 
w przemyśle farmaceutycznym.

Poprawka 329
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85a
Państwa członkowskie, we współpracy z 
Komisją i po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami, opracowują 
strategię informacyjną dotyczącą 
wiarygodności dostawców produktów 
leczniczych. Strategia ta powinna 
uwzględniać poszczególne przepisy 
krajowe regulujące dostawy leków i 
ryzyko związane z niektórymi metodami 
dostaw leków, takich np., jak nielegalnych 
kanałów internetowych.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 330
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII a (nowy) – artykuł 85 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) Po art. 85b dodaje się tytuł VIIa i art. 
85c w brzmieniu:

„TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Apteki internetowe składają 
właściwemu organowi wniosek o 
pozwolenie w państwach, w których mogą 
prowadzić działalność.
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2. Komisja Europejska wprowadza logo 
UE umieszczane na stronie głównej aptek 
internetowych, ułatwiając społeczeństwu 
stwierdzenie, czy dana strona internetowa 
oferująca sprzedaż produktów leczniczych
jest powiązana z apteką posiadającą 
pozwolenie. Logo połączone jest z główną 
stroną na poziomie państwa 
członkowskiego, które ją utworzy, a która 
umożliwia internaucie sprawdzenie 
autentyczności logo oraz będzie zawierać 
podstawowe informacje o ryzyku 
związanym z zakupem produktów 
leczniczych przez internet. 
3. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, aby zapewnić, że 
wszystkie posiadające pozwolenie strony 
aptek internetowych połączone z aptekami 
na ich terytorium zawierają wspólnotowe 
logo, o którym mowa w ust. 1, oraz że 
nieposiadające pozwolenia strony aptek 
internetowych nie używają tego logo i nie 
są połączone ze stroną główną, o której 
mowa w ust. 1.
4. W celu wdrożenia ust. 2 i 3 Komisja, w 
drodze aktów delegowanych zgodnie z art. 
121a i z zastrzeżeniem warunków art. 
121b i 121c, przyjmuje dyrektywę 
ustanawiającą:  
- minimalne wymogi zapobiegające 
wprowadzeniu do systemu dystrybucji 
sfałszowanych leków, które to wymogi 
stosowane będą przez państwa 
członkowskie jeśli zezwolą one na 
działalność takich internetowych aptek. 
Wymogi te uniemożliwiają również zwrot 
kosztów produktów leczniczych ze źródeł 
internetowych nieposiadających 
pozwolenia, 
- model wspólnotowego logo,
- typ minimalnych ogólnych informacji 
dotyczących ryzyka związanego z zakupem 
produktów leczniczych przez internet oraz
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- szczegółowe procedury kontroli w 
zakresie pozwoleń dla aptek 
internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest największym punktem wprowadzania do UE sfałszowanych produktów 
leczniczych, w związku z czym należy go objąć tą dyrektywą.

Poprawka 331
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII a (nowy) – artykuł 85 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) po art. 85b dodaje się tytuł VIIa i art. 
85c w brzmieniu:

„TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Komisja Europejska wprowadza logo 
UE umieszczane na głównej stronie 
internetowej wszystkich legalnych aptek 
wysyłkowych, które gwarantuje 
społeczeństwu, że dana strona internetowa 
proponująca sprzedaż produktów 
leczniczych przestrzega prawodawstwa UE 
oraz jest powiązana z zarejestrowaną 
apteką. 
Logo połączone jest z główną stroną na 
poziomie państwa członkowskiego, które 
ją utworzy, a która umożliwia internaucie 
sprawdzenie autentyczności logo oraz 
będzie zawierać szczegółowe informacje 
dotyczące legalności danej apteki 
wysyłkowej, punktów kontaktowych 
umożliwiających otrzymanie dalszych 
informacji oraz składanie skarg, jak 
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również dalszych porad w sprawie 
identyfikacji legalnej apteki prowadzącej 
sprzedaż wysyłkową, np. poprzez podanie 
głównego aptekarza.
Legalne apteki prowadzące sprzedaż 
wysyłkową, które na mocy prawa mają 
swoją siedzibę na terenie Unii i prowadzą 
działalność w ramach rynku 
wewnętrznego muszą być wpisane do 
europejskiej bazy danych, do której 
podłączona jest główna strona na 
poziomie państwa członkowskiego. 
Komisja przyjmuje te środki w formie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 121a 
oraz z zastrzeżeniem warunków art. 121b i 
121c. 
2. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, w tym środki 
karne, aby zapewnić, że wszystkie legalne 
apteki wysyłkowe na ich terytorium 
umieszczają logo UE, o którym mowa w 
ust. 1, oraz że nielegalne strony 
internetowe sprzedające produkty 
lecznicze nie używają tego logo i nie są 
połączone ze stroną główną, o której 
mowa w ust. 1.”

Or. en

Uzasadnienie

Niezwykle ważne jest, aby strony internetowe powiązane ze wspólnotowym logo doradzały 
odwiedzającym jak sprawdzić legalność aptek wysyłkowych. Muszą dostarczać szczegółowych 
i wciąż uaktualnianych baz danych na poziomie europejskim. Sformułowanie „odpowiednie 
działania” użyte w projekcie sprawozdana komisji ENVI w proponowanym art. 85c ust. 2 jest 
słabe z prawnego punktu widzenia i należy je doprecyzować. Dyrektywa musi wprowadzić 
surowe środki karne obejmujące grzywny i kary więzienia. Ustęp ten powinien to 
doprecyzować.
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Poprawka 332
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII a (nowy) – artykuł 85 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) po art. 85b dodaje się tytuł VIIa i art. 
85c w następującym brzmieniu:

„TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Komisja, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 121a i z zastrzeżeniem 
warunków art. 121b i 121c, wprowadza 
logo UE umieszczane na stronie głównej 
aptek internetowych, co pozwoli 
społeczeństwu określić, czy strona 
internetowa proponująca sprzedaż 
produktów leczniczych powiązana jest z 
zarejestrowaną apteką. Logo połączone 
jest z główną stroną na poziomie państwa 
członkowskiego, które ją utworzy, a która 
umożliwi internaucie sprawdzenie 
autentyczności logo oraz będzie zawierać 
podstawowe informacje o ryzyku 
związanym z zakupem produktów 
leczniczych przez internet. 
2. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, aby zapewnić, że 
wszystkie zarejestrowane strony aptek 
internetowych połączone z aptekami na 
ich terytorium zawierają logo UE, o 
którym mowa w ust. 1, oraz że 
niezarejestrowane strony aptek 
internetowych nie używają tego logo i nie 
są połączone ze stroną główną, o której 
mowa w ust. 1. 

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 39 do projektu sprawozdania. Internet jest największym 
punktem wprowadzania do UE sfałszowanych produktów leczniczych, w związku z czym 
należy go objąć tą dyrektywą.

Poprawka 333
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII a (nowy) – artykuł 85 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) po art. 85b dodaje się tytuł VII a i 
art. 85c w brzmieniu:

„TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Komisja Europejska wprowadza logo 
UE umieszczane na stronie głównej aptek 
internetowych, ułatwiając społeczeństwu 
stwierdzenie, czy dana strona internetowa 
oferująca sprzedaż produktów leczniczych 
jest powiązana z zarejestrowaną apteką. 
Logo jest zabezpieczone i zawiera 
elementy utrudniające jego skopiowanie, 
a także połączone jest z bezpieczną główną 
stroną na poziomie państwa 
członkowskiego, które ją utworzy, a która 
umożliwi internaucie sprawdzenie 
autentyczności logo oraz będzie zawierać 
podstawowe informacje o ryzyku 
związanym z zakupem produktów 
leczniczych przez internet. 
Komisja przyjmuje te środki w formie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 121a 
oraz z zastrzeżeniem warunków art. 121b i 
121c. 
2. Państwa członkowskie podejmują 
odpowiednie działania, aby zapewnić, że 
wszystkie zarejestrowane strony aptek 
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internetowych połączone z aptekami na 
ich terytorium zawierają wspólnotowe 
logo, o którym mowa w ust. 1, oraz że 
niezarejestrowane strony aptek 
internetowych nie używają tego logo i nie 
są połączone ze stroną główną, o której 
mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest największym punktem wprowadzania do UE sfałszowanych produktów 
leczniczych i dlatego zabezpieczenia na stronach internetowych posiadających pozwolenie 
muszą być pewne i zawierać zabezpieczone i trudne do skopiowania logo. 

Poprawka 334
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII a (nowy) – Artykuł 85 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) Po art. 85b dodaje się tytuł VII a i 
art. 85c w następującym brzmieniu:

„TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Zabrania się sprzedaży przez Internet 
jakichkolwiek leków lub produktów 
leczniczych z zastrzeżeniem krajowych 
przepisów, które stanowią inaczej, 
obowiązujących w momencie wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy.
2. Komisja Europejska przyjmie środki 
mające na celu zwiększenie świadomości 
obywateli w zakresie ryzyka dla zdrowia 
związanego z kupowaniem produktów 
leczniczych przez Internet.
Środki te Komisja przyjmuje w trybie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 121a 
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do 121c.
3. Państwa członkowskie dopuszczające 
sprzedaż przez Internet w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy, 
gwarantują stałe nadzorowanie takiej 
sprzedaży przez właściwy organ i 
podejmują działania na drodze sądowej w 
przypadku nieprzestrzegania niniejszej 
dyrektywy.

Or. it

Poprawka 335
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) dodaje się art. 85d w brzmieniu:
„Artykuł 85d

1. Komisja, we współpracy z państwami 
członkowskimi, przyjmuje środki mające 
na celu przekonanie ogółu społeczeństwa, 
że kupowanie produktów leczniczych w 
legalnych aptekach wysyłkowych jest co 
najmniej tak bezpiecznie, jak kupowanie 
w aptekach rejonowych, szpitalnych lub 
przemysłowych. Jednakże jeśli istnieją 
apteki wysyłkowe lub planuje się ich 
utworzenie, takie kampanie 
uświadamiające powinny objąć również 
problem ryzyka zdrowotnego związanego z 
nabywaniem produktów leczniczych 
poprzez nielegalne strony internetowe, 
uwzględniając:
- brak porad wykwalifikowanych 
pracowników sektora zdrowia; 
- brak gwarancji bezpieczeństwa i jakości 
sprzedawanych leków.
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Kampanie uświadamiania społeczeństwa 
muszą zatem podkreślić również 
następujące zabezpieczenia:
- łatwo dostępne listy legalnych aptek 
wysyłkowych;
- dodatkową poradę w zakresie 
bezpieczeństwa na temat tego, jak 
sprawdzić autentyczność stron 
internetowych;
- wykorzystywanie logo UE jako 
oficjalnego świadectwa potwierdzającego 
uprawnienia aptek do prowadzenia 
sprzedaży wysyłkowej;
- porady w zakresie bezpieczeństwa 
wyraźnie przedstawione na 
wyszukiwarkach stron internetowych  w 
przypadku wyszukiwana produktów 
leczniczych w internecie.
Takie kampanie uświadamiania 
społeczeństwa powinny w równym stopniu 
przedstawiać ryzyko i korzyści wynikające 
z nabywania produktów leczniczych przez 
internet. Chroni się apteki wysyłkowe 
przed kampaniami uświadamiania 
społeczeństwa, które celowo lub w 
niezamierzony sposób przedstawiają je 
jako niebezpieczne i niskiej jakości.
Komisja przyjmuje te środki w formie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 121a 
oraz z zastrzeżeniem warunków art. 121b i 
121c.

Or. en

Uzasadnienie

Kampanie uświadamiania społeczeństwa mają zasadnicze znaczenie w informowaniu 
klientów europejskich na temat ryzyka związanego z nabywaniem produktów leczniczych w 
nielegalnych aptekach wysyłkowych. Ponieważ legalne apteki stanowią zagrożenie dla 
istniejących aptek, często są przedmiotem kampanii zastraszających udających kampanie 
uświadamiania społeczeństwa. W konsekwencji społeczeństwo uważa, że wszystkie 
internetowe apteki są niebezpieczne. Należy chronić je przed fałszywymi kampaniami.
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Poprawka 336
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) dodaje się art. 85d w brzmieniu:
„Artykuł 85d

1. Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 121a i z 
zastrzeżeniem warunków art. 121b i 121c, 
środki mające na celu podniesienie 
świadomości wśród obywateli na temat 
ryzyka związanego z kupowaniem 
produktów leczniczych przez internet, 
które obejmować mogą:.
- ostrzeżenia pojawiające się na górze 
strony internetowej  wyszukiwarek przy 
wyszukiwaniu produktów leczniczych w 
internecie;
- ogólne kampanie informacyjne we 
współpracy z państwami członkowskimi;
- łatwo dostępne listy akredytowanych 
aptek internetowych.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 40 do projektu sprawozdania. Ważne jest zwiększenie 
świadomości obywateli co do ryzyka związanego ze sfałszowanymi lekami.

Poprawka 337
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 d (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) dodaje się art. 85d w brzmieniu:
„Artykuł 85d

1. Komisja przyjmie środki mające na celu 
zwiększenie świadomości obywateli w 
zakresie ryzyka związanego z kupowaniem 
produktów leczniczych przez internet, 
które mogą obejmować:
- ogólne kampanie informacyjne we 
współpracy z państwami członkowskimi;

- łatwo dostępne listy akredytowanych 
aptek internetowych.

Komisja przyjmuje te środki w formie 
aktów delegowanych zgodnie z art. 121a 
oraz z zastrzeżeniem warunków art. 121b i 
121c.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zwiększenie świadomości obywateli co do ryzyka związanego ze sfałszowanymi 
lekami. Niemniej jednak propozycja wprowadzenia ostrzeżeń na górze strony internetowej 
wyszukiwarek przy wyszukiwaniu produktów leczniczych w internecie jest zarówno 
niewykonalna, jak i niepraktyczna. Inne zabezpieczenia przedstawione w tej poprawce są 
wystarczające dla zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie sfałszowanych leków w 
UE.

Poprawka 338
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 14 c (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14c) dodaje się art. 85e w brzmieniu:
„Artykuł 85e
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Państwa członkowskie gwarantują, że 
wszystkie legalne apteki wysyłkowe 
działające w ramach rynku wewnętrznego 
przestrzegają profesjonalnych norm i 
wytycznych dotyczących usług aptek 
internetowych, w tym szczegółowego 
kodeksu etycznego. Wszystkie apteki 
wysyłkowe mają obowiązek umieszczania 
w wyraźnym miejscu na ich stronie 
internetowej kodeksu postępowania oraz 
danych kontaktowych niezbędnych do 
składania skarg.
Państwa członkowskie dopilnują, aby 
sprzedaż produktów leczniczych przez 
internet była stale nadzorowana przez 
wyznaczone organy i podejmą działania 
na drodze sądowej, w tym środki karne, w 
przypadku niezgodności z niniejszą 
dyrektywą.”

Or. en

Uzasadnienie

EASMP, które już opracowało zestaw norm opartych na normach Królewskiego 
Stowarzyszenia Farmaceutycznego Wielkiej Brytanii, powinno opracować kodeks etyczny. Od 
2003 r. istnieje norma krajowa w Niemczech (11a ApoG, 17 ApoBetrO). Wyznaczone organy 
nadzorcze muszą współpracować z dostawcami usług internetowych w celu uniemożliwienia 
działalności nielegalnych stron internetowych. Dyrektywa musi wprowadzić surowe środki 
karne obejmujące grzywny i kary więzienia. Ustęp ten powinien to doprecyzować.

Poprawka 339
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 d (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85 f (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14d) dodaje się art. 85f w brzmieniu:
„Artykuł 85f

Niniejsza dyrektywa nie narusza prawa 
państw członkowskich do ograniczenia 
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lub zakazania internetowej sprzedaży 
leków wydawanych na receptę.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie kilka państw członkowskich ogranicza sprzedaż internetową leków wydawanych na 
receptę. Należy zezwolić na utrzymanie takich ograniczeń.

Poprawka 340
Jorgo Chatzimarkakis, Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14e) wprowadza się artykuł w brzmieniu:
„Artykuł 88aa

Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją i po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami 
opracowują strategię informacyjną 
dotyczącą bezpieczeństwa dostaw 
produktów leczniczych. W strategii 
uwzględnia się różne przepisy prawa 
krajowego dotyczące dostaw produktów 
leczniczych, jak również zagrożenia, jakie 
wiążą się z niektórymi rodzajami dostaw 
produktów leczniczych i z nielegalnym 
handlem internetowym.”

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest głównym źródłem nielegalnych produktów leczniczych. Należy odradzać 
obywatelom nabywanie leków nielegalnymi kanałami. W szczególności powinno się wspierać 
środki edukacyjne w państwach członkowskich i w całej Europie.
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Poprawka 341
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 e (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14e) wprowadza się artykuł 88aa w 
brzmieniu: 

„Artykuł 88aa
Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją i po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami powinny 
opracować strategię informacyjną 
dotyczącą wiarygodności dostawców 
produktów leczniczych. W strategii 
uwzględnia się różne przepisy prawa 
krajowego, które regulują dostawy 
produktów leczniczych, jak również 
zagrożenia, jakie wiążą się z niektórymi 
rodzajami dostaw leków, jak np. z 
nielegalnym handlem internetowym.”

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Powinno się zdecydowanie 
zniechęcać obywateli do kupowania leków nielegalnymi kanałami. W związku z tym powinno 
się organizować kampanie uświadamiania na szczeblu państw członkowskich oraz UE.

Poprawka 342
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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'1. W koordynacji z Agencją właściwe
władze Państwa Członkowskiego, 
którego to dotyczy, zapewniają przy 
pomocy powtarzających się inspekcji, a 
w razie potrzeby inspekcji 
niezapowiedzianych, że wymagania 
prawne odnoszące się do produktów 
leczniczych są spełnione, zlecając w razie 
potrzeby przeprowadzenie testów na 
próbkach oficjalnemu laboratorium 
kontroli produktów leczniczych lub 
innemu laboratorium wyznaczonemu do 
tego celu. Takie inspekcje 
przeprowadzane są przez przedstawicieli 
właściwych władz, którzy posiadają 
upoważnienie do:
a) inspekcji jednostek produkcyjnych 
lub handlowych oraz wszelkich 
laboratoriów, którym posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie zlecił 
zadanie przeprowadzenia badań 
kontrolnych zgodnie z art. 20;
b) pobierania próbek;
c) zbadania wszelkich dokumentów,
które odnoszą się do przedmiotu 
inspekcji, z zastrzeżeniem 
obowiązujących przepisów w Państwach 
Członkowskich w dniu 21 maja 1975 r., 
które nakładają ograniczenia na te 
kompetencje w odniesieniu do opisu 
metody wytwarzania.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy wzmocnić i upowszechnić 
system inspekcji.
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Poprawka 343
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) art. 111 ust. 1 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
„2. Właściwe władze przeprowadzają 
powtarzające się, a w razie potrzeby
niezapowiedziane inspekcje w siedzibie 
producentów, dystrybutorów lub 
importerów substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe, w 
siedzibie posiadających pozwolenie na 
wytwarzanie, w siedzibie handlowców lub 
pośredników w handlu produktami 
leczniczymi lub w siedzibie producentów, 
importerów i dystrybutorów wypełniaczy, 
jeśli istnieją, oparte na informacjach 
posiadanych przez dane organy lub na 
poprzednich przypadkach, solidne
podstawy dla podejrzeń 
nieprzestrzegania zobowiązań 
wynikających z przepisów i wytycznych. 
Takie inspekcje mogą również być 
przeprowadzone na żądanie Państwa 
Członkowskiego, Komisji lub Agencji.”

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy wzmocnić i upowszechnić 
system inspekcji.
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Poprawka 344
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) art. 111 ust. 1 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
Właściwe władze przeprowadzają 
również niezapowiedziane inspekcje w 
siedzibie producenta, dystrybutora lub 
importera substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe, w 
siedzibie posiadających pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu i w siedzibie 
wytwórców, importerów i dystrybutorów 
wypełniaczy w każdym przypadku, gdy 
uznają, że istnieją podstawy dla 
podejrzeń nieprzestrzegania zasad i 
wytycznych dobrej praktyki 
wytwarzania określonych w art. 47.  
Takie inspekcje mogą również być 
przeprowadzone na żądanie Państwa 
Członkowskiego, Komisji Europejskiej 
lub Agencji.
Właściwe władze przeprowadzają również 
niezapowiedziane inspekcje w zakładach 
producentów substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe i 
wypełniaczy, znajdujących się w krajach 
trzecich.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 42 do projektu sprawozdania. Połączenie zasobów 27 
państw członkowskich, a także USA, Kanady i Szwajcarii, koordynowane przez EMEA, 
umożliwi inspekcję każdego producenta substancji czynnych z siedzibą poza Wspólnotą, a tym 
samym skuteczne zwalczanie fałszowania tych substancji.



AM\808656PL.doc 45/67 PE439.860v01-00

PL

Poprawka 345
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-aa) Art. 111 ust. 1 akapit drugi otrzymuje 
brzmienie:
Właściwe władze przeprowadzają 
również rutynowe lub niezapowiedziane 
inspekcje w siedzibie producentów, 
dystrybutorów lub importerów substancji 
czynnych stosowanych jako surowce 
wyjściowe, w siedzibie posiadających 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
lub w siedzibie producentów, importerów 
lub dystrybutorów wypełniaczy w każdym 
przypadku, gdy uznają, że istnieją 
podstawy dla podejrzenia o 
nieprzestrzeganie zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania 
określonych w art. 47. Takie inspekcje 
przeprowadzane są również na żądanie 
Państwa Członkowskiego, Komisji 
Europejskiej lub Agencji.
Właściwe władze przeprowadzają również 
niezapowiedziane inspekcje w zakładach 
producentów substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe i 
wypełniaczy, znajdujących się w krajach 
trzecich. 

Or. en

Uzasadnienie

Niewielka zmiana poprawki 2 zaproponowanej przez sprawozdawcę. Inspekcje powinny być 
obowiązkowe, jeśli wnosi o nie państwo członkowskie, Komisja lub Agencja.
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Poprawka 346
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) W ust. 1 akapit drugi otrzymuje 
następujące brzmienie:
Właściwy organ będzie posiadał system 
nadzoru zapewniający:
- regularne inspekcje w Unii w siedzibach 
producentów lub importerów substancji 
czynnych używanych jako materiały 
wyjściowe oraz
- skuteczne działania w następstwie tych 
inspekcji.
Właściwy organ przeprowadza inspekcje 
w siedzibach producentów lub importerów 
wypełniaczy zawsze, gdy zaistnieją 
podstawy dla podejrzenia o 
nieprzestrzeganie prawa lub wytycznych w 
zakresie zasad dobrej praktyki 
wytwarzania, o której mowa w art. 47. 
Inspekcje będą się mogły również 
odbywać w siedzibach posiadaczy 
pozwolenia na wprowadzenie do obrotu, 
dystrybutorów i pośredników w obrocie 
produktami leczniczymi.
Inspekcje we Wspólnocie i w krajach 
trzecich są przeprowadzane na wniosek 
państwa członkowskiego, Komisji lub 
Agencji.

Or. es

Uzasadnienie

Zmiana niniejszego artykułu ma na celu zaostrzenie kontroli wszystkich podmiotów, których 
działalność ma wpływ na jakość produktów leczniczych, ale w sposób zgodny z dostępnymi 
środkami. 
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Poprawka 347
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu każdej inspekcji 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ sporządza 
sprawozdanie, w którym stwierdza się, czy 
wytwórca, importer lub hurtownik 
przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki 
dystrybucji, o których mowa w art. 47 i art. 
84, lub czy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przestrzega 
wymogów ustanowionych w tytule IX.

3. Po przeprowadzeniu każdej inspekcji 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ sporządza 
sprawozdanie, w którym stwierdza się, czy 
wytwórca, importer, hurtownik, 
handlowiec lub pośrednik przestrzega 
zasad i wytycznych dobrej praktyki 
wytwarzania, dobrej praktyki dystrybucji, 
dobrej praktyki handlu lub dobrej 
praktyki pośrednictwa, o których mowa w 
art. 47 i art. 84, lub czy posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przestrzega wymogów ustanowionych w 
tytule IX.

Właściwy organ przeprowadzający 
inspekcję powiadamia wytwórcę, 
importera, posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub hurtownika, w 
odniesieniu do których została 
przeprowadzona inspekcja, o treści tych 
sprawozdań.

Właściwy organ przeprowadzający 
inspekcję powiadamia wytwórcę, 
importera, posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, hurtownika, 
posiadacza pozwolenia na handel lub 
posiadacza pozwolenia na pośrednictwo, 
w odniesieniu do których została 
przeprowadzona inspekcja, o treści tych 
sprawozdań.

Przed przyjęciem sprawozdania właściwy 
organ daje przedmiotowemu wytwórcy, 
importerowi, posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub hurtownikowi 
możliwość przedłożenia swoich uwag.”

Przed przyjęciem sprawozdania właściwy 
organ daje przedmiotowemu wytwórcy, 
importerowi, posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, hurtownikowi,
handlowcowi lub pośrednikowi możliwość 
przedłożenia swoich uwag.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do dobrych praktyk wytwarzania, dystrybutorzy 
hurtowi do dobrych praktyk dystrybucji, natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają 
obowiązku stosowania się do żadnych standardowych dobrych praktyk. Zatem aby zająć się
„słabszym ogniwem” systemu dystrybucji ważne jest, aby handlowcy i pośrednicy stosowali 
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się do wytycznych, takich jak „dobre praktyki handlu” i „dobre praktyki pośrednictwa”, które 
opracowane są specjalnie dla osób lub podmiotów zaangażowanych w handel i pośrednictwo 
w handlu produktami leczniczymi.

Poprawka 348
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie 90 dni od dnia inspekcji, o 
której mowa w ust. 1, wytwórcy, 
importerowi lub hurtownikowi wydaje się 
certyfikat dobrej praktyki wytwarzania lub 
dobrej praktyki dystrybucji, jeżeli wynik 
inspekcji wykazuje, że podmiot ten 
przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki 
dystrybucji na mocy przepisów prawa 
wspólnotowego.

5. W terminie 90 dni od dnia inspekcji, o 
której mowa w ust. 1, wytwórcy, 
importerowi, hurtownikowi, handlowcowi 
lub pośrednikowi wydaje się certyfikat 
dobrej praktyki wytwarzania, dobrej 
praktyki dystrybucji, dobrych praktyk 
handlu lub dobrej praktyki pośrednictwa, 
jeżeli wynik inspekcji wykazuje, że 
podmiot ten przestrzega zasad i 
wytycznych dobrej praktyki wytwarzania,
dobrej praktyki dystrybucji, dobrych 
praktyk handlu lub dobrej praktyki 
pośrednictwa na mocy przepisów prawa 
unijnego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do dobrych praktyk wytwarzania, dystrybutorzy 
hurtowi do dobrych praktyk dystrybucji, natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają 
obowiązku stosowania się do żadnych standardowych dobrych praktyk. Zatem aby zająć się 
„słabszym ogniwem” systemu dystrybucji ważne jest, aby handlowcy i pośrednicy stosowali 
się do wytycznych, takich jak „dobre praktyki handlu” i „dobre praktyki pośrednictwa”, które 
opracowane są specjalnie dla osób lub podmiotów zaangażowanych w handel i pośrednictwo 
w handlu produktami leczniczymi.
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Poprawka 349
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki 
dystrybucji do wspólnotowej bazy danych 
zarządzanej przez Agencję w imieniu 
Wspólnoty.

6. Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania, dobrej praktyki 
dystrybucji, dobrej praktyki handlu i 
dobrej praktyki pośrednictwa do 
wspólnotowej bazy danych zarządzanej 
przez Agencję w imieniu Wspólnoty.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do dobrych praktyk wytwarzania, dystrybutorzy 
hurtowi do dobrych praktyk dystrybucji, natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają 
obowiązku stosowania się do żadnych standardowych dobrych praktyk. Zatem aby zająć się 
„słabszym ogniwem” systemu dystrybucji ważne jest, aby handlowcy i pośrednicy stosowali 
się do wytycznych, takich jak „dobre praktyki handlu” i „dobre praktyki pośrednictwa”, które 
opracowane są specjalnie dla osób lub podmiotów zaangażowanych w handel i pośrednictwo 
w handlu produktami leczniczymi.

Poprawka 350
Michail Tremopoulos, Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6) Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki 
dystrybucji do wspólnotowej bazy danych 
zarządzanej przez Agencję w imieniu 
Wspólnoty.

6) Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania, dobrej praktyki 
dystrybucji, dobrej praktyki handlu i 
dobrej praktyki pośrednictwa do 
wspólnotowej bazy danych zarządzanej 
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przez Agencję w imieniu Wspólnoty.
(Zmiana horyzontalna (jeśli zostanie 
przyjęta trzeba będzie zmienić 
odpowiednio cały wniosek))

Or. en

Uzasadnienie

Aby zagwarantować, że wszyscy uczestnicy systemu dystrybucji posiadają pozwolenia, każdy 
uczestnik systemu dystrybucji powinien kontrolować zgodność swoich partnerów konsultując 
centralna bazę danych utworzoną i zarządzaną przez Agencję (EMEA).

Poprawka 351
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli w następstwie inspekcji, o której 
mowa w ust. 1, stwierdza się, że podmiot 
nie przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki 
dystrybucji określonych na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego, informacje 
wprowadza się do wspólnotowej bazy 
danych, jak określono w ust. 6.”

7. Jeżeli w następstwie inspekcji, o której 
mowa w ust. 1, stwierdza się, że podmiot 
nie przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania, dobrej praktyki 
dystrybucji, dobrej praktyki handlu lub 
dobrej praktyki pośrednictwa określonych 
na mocy prawodawstwa wspólnotowego, 
informacje wprowadza się do 
wspólnotowej bazy danych, jak określono 
w ust. 6.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do dobrych praktyk wytwarzania, dystrybutorzy 
hurtowi do dobrych praktyk dystrybucji, natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają 
obowiązku stosowania się do żadnych standardowych dobrych praktyk. Zatem aby zająć się 
„słabszym ogniwem” systemu dystrybucji ważne jest, aby handlowcy i pośrednicy stosowali 
się do wytycznych, takich jak „dobre praktyki handlu” i „dobre praktyki pośrednictwa”, które 
opracowane są specjalnie dla osób lub podmiotów zaangażowanych w handel i pośrednictwo 
w handlu produktami leczniczymi.
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Poprawka 352
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje szczegółowe wytyczne 
ustanawiające zasady inspekcji, o których 
mowa w art. 111.

Komisja publikuje szczegółowe wytyczne 
ustanawiające zasady inspekcji, o których 
mowa w art. 111, a w szczególności 
dotyczące wspólnotowych lub krajowych 
organów odpowiedzialnych za inspekcje.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje, żeby pierwsza inspekcja miała miejsce w przeciągu trzech lat od 
umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w art. 111b. Weryfikacja taka musi 
jednakże być przeprowadzana, zanim odnośny kraj zostanie umieszczony w takim wykazie, 
przede wszystkim dlatego, że na mocy art. 51 ust. 2 wykwalifikowana osoba, obecna w 
przedsiębiorstwach europejskich, będzie zwolniona z przeprowadzania kontroli produktów 
pochodzących z krajów, z którymi Wspólnota podpisała umowy gwarantujące jakość 
produktu.

Poprawka 353
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 a– ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Komisja, na żądanie kraju trzeciego i w 
formie decyzji, umieszcza ten kraj w
wykazie, jeżeli ramy prawne tego kraju 
odnośnie do substancji czynnych 
wywożonych do Wspólnoty oraz sposób 
ich egzekwowania i odnośne kontrole 
zapewniają ochronę zdrowia publicznego 

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego, 
ocenia czy ramy prawne tego kraju 
odnośnie do substancji czynnych i 
wypełniaczy wywożonych do Wspólnoty 
oraz sposób ich egzekwowania i odnośne 
kontrole zapewniają poziom ochrony 
zdrowia publicznego równoważny 
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równoważną tej zapewnianej we 
Wspólnocie. W szczególności uwzględnia 
się:

poziomowi ochrony zapewnianej w Unii. 
Jeśli ocena to potwierdza Komisja wpisuje 
dany kraj trzeci do wykazu, w formie 
decyzji. W ocenie tej w szczególności 
uwzględnia się:

Or. en

Poprawka 354
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b– ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego i w 
formie decyzji, umieszcza ten kraj w 
wykazie, jeżeli ramy prawne tego kraju 
odnośnie do substancji czynnych 
wywożonych do Wspólnoty oraz sposób 
ich egzekwowania i odnośne kontrole 
zapewniają ochronę zdrowia publicznego 
równoważną tej zapewnianej we 
Wspólnocie. W szczególności uwzględnia 
się:

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego i w
następstwie zadowalających wniosków z 
inspekcji przeprowadzonej przez właściwy 
organ zgodnie z art. 111e, umieszcza ten 
kraj, w formie decyzji, w wykazie, jeżeli 
ramy prawne tego kraju odnośnie do 
substancji czynnych wywożonych do 
Wspólnoty oraz sposób ich egzekwowania 
i odnośne kontrole zapewniają ochronę 
zdrowia publicznego równoważną tej 
zapewnianej we Wspólnocie. W 
szczególności uwzględnia się:

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku zwolnienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2, fakt, że pierwsza weryfikacja ma 
miejsce w przeciągu trzech lat od umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w 
art. 111b, oznaczałby, że produkty takie byłyby wprowadzane na rynek europejski, a zatem 
sprzedawane ludności bez żadnej kontroli.
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Poprawka 355
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) regularność inspekcji dobrej praktyki 
wytwarzania,

b) regularność powtarzających się i 
niezapowiedzianych inspekcji dobrej 
praktyki wytwarzania,

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie.

Poprawka 356
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) Komisja, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 121 ust. 2, przyjmuje 
wytyczne definiujące szczegółowo 
wymagania określone w ust. 1 lit. a) do d).

2 ) Komisja przyjmuje, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 121a i z 
zastrzeżeniem warunków art. 121b i 121c, 
kryteria definiujące szczegółowo 
wymagania określone w ust. 1 lit. a) do d).

Or. en

Poprawka 357
Cristina Gutiérrez-Cortines, Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, regularnie weryfikuje, czy 
spełniane są warunki ustanowione w ust. 1. 
Pierwsza weryfikacja następuje nie 
później niż 3 lata po umieszczeniu kraju w 
wykazie zgodnie z ust. 1.”

3. Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, regularnie weryfikuje, czy 
spełniane są warunki ustanowione w ust. 1. 
Pierwszą weryfikację przeprowadza się w 
celu potwierdzenia przestrzegania 
kryteriów, o których mowa w ust. 1 i 
powtarza się ją regularnie przynajmniej 
co trzy lata.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku zwolnienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2, fakt, że pierwsza weryfikacja ma 
miejsce w przeciągu trzech lat od umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w 
art. 111b, oznaczałby, że produkty takie byłyby wprowadzane na rynek europejski, a zatem 
sprzedawane ludności bez żadnej kontroli.

Poprawka 358
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy wydają akredytację, o 
której mowa w artykułach 46 lit. f) i art. 
80 lit. b), jeżeli wnioskodawca może 
wykazać, że ma wystarczające 
kompetencje, aby przeprowadzić 
weryfikację przestrzegania dobrej praktyki 
wytwarzania lub, w przypadku 
hurtowników, dobrej praktyki dystrybucji.

skreślony

Or. es

Uzasadnienie

Akredytacja kontrolerów mających sprawdzać przestrzeganie dobrej praktyki wytwarzania ze 
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strony producentów substancji czynnych lub przestrzeganie zasad dobrej praktyki dystrybucji 
jest nieskutecznym sposobem z powodu środków, jakie by to pochłonęło nie gwarantując 
dodatkowej ochrony obywatelom.

Poprawka 359
Anja Weisgerber, Milan Cabrnoch, Richard Seeber, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy wydają akredytację, o 
której mowa w artykułach 46 lit. f) i art. 80 
lit. b), jeżeli wnioskodawca może wykazać, 
że ma wystarczające kompetencje, aby 
przeprowadzić weryfikację przestrzegania 
dobrej praktyki wytwarzania lub, w 
przypadku hurtowników, dobrej praktyki 
dystrybucji.

Właściwe organy wydają akredytację, o 
której mowa w artykułach 46 lit. f) i art. 80 
lit. b), jeżeli wnioskodawca może wykazać, 
że ma wystarczające kompetencje, aby 
przeprowadzić weryfikację przestrzegania 
dobrej praktyki wytwarzania lub, w 
przypadku hurtowników, dobrej praktyki 
dystrybucji lub, w przypadku handlowców, 
dobrej praktyki handlu lub, w przypadku 
pośredników, dobrej praktyki 
pośrednictwa.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie wytwórcy muszą stosować się do dobrych praktyk wytwarzania, dystrybutorzy 
hurtowi do dobrych praktyk dystrybucji, natomiast handlowcy i pośrednicy nie mają 
obowiązku stosowania się do żadnych równoważnych praktyk czy wytycznych. Zatem aby 
zająć się „słabszym ogniwem” systemu dystrybucji ważne jest, aby handlowcy stosowali się 
do wytycznych, takich jak „dobre praktyki handlu”, a pośrednicy do „dobrych praktyk 
pośrednictwa”, które opracowane są specjalnie dla osób lub podmiotów zaangażowanych w 
handel i pośrednictwo w handlu produktami leczniczymi.

Poprawka 360
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 b
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie, stosując niniejszą 
dyrektywę, podejmują niezbędne kroki, 
aby zapewnić współpracę między 
właściwymi organami ds. produktów 
leczniczych a organami celnymi.

1. Państwa członkowskie, stosując 
niniejszą dyrektywę, podejmują niezbędne 
kroki, aby zapewnić współpracę między 
właściwymi organami ds. produktów 
leczniczych a organami celnymi. Z tego 
tytułu państwa członkowskie we 
współpracy z pracownikami służby 
zdrowia, w tym przemysłu 
farmaceutycznego, wspierają szkolenia 
celników dotyczące zjawiska fałszowania 
leków. 
Współpracę tą należy wzmocnić 
programami współpracy międzynarodowej 
prowadzonymi przez Komisję. 
2. Państwa członkowskie dbają o 
udostępnienie celnikom koniecznych 
środków i niezbędnej technologii przede 
wszystkim w celu umożliwienia 
wykrywania sfałszowanych leków.
3. Komisja opracowuje sprawozdanie na 
temat podjętych w tym względzie działań 
36 miesięcy po opublikowaniu niniejszej 
dyrektywy. 

Or. fr

Uzasadnienie

Szkolenie celników jest skutecznym narzędziem walki z podrabianiem leków. Dlatego też 
należy zadbać o zapewnienie pracownikom służb celnych odpowiednich szkoleń. Poza tym 
celnicy muszą dysponować niezbędnym wyposażeniem technologicznym, tak aby mogli 
realizować swoje zadania jak najskuteczniej.

Poprawka 361
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 b a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118ba

Kary, o których mowa w art. 118b, 
powinny odpowiadać karom zwyczajowo 
wymierzanym w odniesieniu do czynów 
niedozwolonych związanych z 
narkotykami i powinny być podobne we 
wszystkich państwach członkowskich 
zgodnie z konwencją Rady Europy 
dotyczącą podrabiania produktów 
leczniczych oraz podobnych przestępstw 
wiążących się z zagrożeniami dla zdrowia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka zastępuje poprawkę 44 z projektu sprawozdania.

Poprawka 362
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 b b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118bb
Komisja utworzy sieć łączącą Komisję, 
EMEA i właściwe organy państw 
członkowskich i zapewniającą wymianę 
informacji o środkach podjętych w celu 
zwalczania fałszowania produktów 
leczniczych, w tym o wprowadzonych 
systemach kar. Sieć ta powinna mieć na 
celu określenie najlepszych praktyk i 
przyczynić się do ściślejszej współpracy w 
zakresie zapobiegania i egzekwowania 
przepisów. Komisja Europejska, EMEA i 
właściwe organy w państwach 
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członkowskich składają tej sieci 
sprawozdania z podjętych działań. 

Or. en

Uzasadnienie

Wymiana informacji i najlepszych praktyk pomoże poprawić egzekwowalność przepisów i 
utworzyć bardziej jednolity system sankcji w całej UE. Komisja Europejska, EMEA i 
właściwe organy w państwach członkowskich nie muszą jednak składać tej sieci rocznych 
sprawozdań z podjętych działań.

Poprawka 363
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118ca
Komisja dba o to, aby przejmowanie 
podejrzanych produktów nie utrudniało 
handlu legalnymi generycznymi 
produktami farmaceutycznymi.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 
1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. 
dotyczącym działań organów celnych 
skierowanych przeciwko towarom 
podejrzanym o naruszenie niektórych 
praw własności intelektualnej oraz 
środków podejmowanych w odniesieniu 
do towarów, co do których stwierdzono, że 
naruszyły takie prawa Komisja 
dopilnowuje, aby podejrzane produkty 
mogły być przetrzymywane na krótki okres 
czasu w celu przeprowadzenia 
niezbędnych kontroli, aby sprawdzić, czy 
produkty – w tym substancje czynne –
zostały sfałszowane.

Or. en
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Uzasadnienie

Handel sfałszowanymi lekami ma charakter globalny; sfałszowane produkty 
rozpowszechniane są przez strefy tranzytowe, które należy lepiej kontrolować, bez 
utrudniania legalnego handlu. Interwencje służb celnych, podejmowane w oparciu o względy 
zdrowia publicznego związane z ryzykiem, jakie niesie dystrybucja i zażywanie sfałszowanych 
leków, oraz we współpracy z krajami trzecimi dotkniętymi tym problemem, muszą służyć 
zapewnianiu bezpieczeństwa pacjentów. 

Poprawka 364
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 c a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118ca
Komisja w porozumieniu z państwami 
członkowskimi powinna poprzeć 
opracowanie, pod egidą Narodów 
Zjednoczonych, międzynarodowej 
konwencji w sprawie walki z 
fałszowaniem leków w celu wzmocnienia 
systemu kar związanego z fałszowaniem 
leków.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 365
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 c b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118cb
W porozumieniu z państwami 
członkowskimi Komisja stara się 
opracować działania uzgodnione z 
właściwymi organami krajów trzecich, w 
których znajdują się strefy tranzytowe, 
gdzie przetrzymywane są leki.
Komisja dba o to, aby przechwytywanie 
podejrzanych produktów nie utrudniało 
handlu legalnymi lekami generycznymi. 
W ramach współpracy międzynarodowej 
Komisja musi zezwolić na 
przetrzymywanie podejrzanych produktów 
w celu przeprowadzenia koniecznych 
kontroli.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na nadzór stref tranzytowych we współpracy z właściwymi 
organami krajów trzecich. Główne działania w tym zakresie oparte są na względach zdrowia 
publicznego związanych z ryzykiem, jakie niesie dystrybucja sfałszowanych leków i 
przeprowadzane we współpracy z władzami lokalnymi w celu ochrony pacjentów.

Poprawka 366
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 118 c c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118cc
W porozumieniu z państwami 
członkowskimi Komisja organizuje 
powszechną kampanię informacyjną na 
temat zagrożeń wynikających z 
fałszowania leków, w tym ryzyka 
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związanego z internetem.

Or. fr

Uzasadnienie

Wobec ryzyka dla zdrowia publicznego i wobec nasilającego się zjawiska sprzedawania 
fałszywych leków przez internet oraz działań fałszerzy ważne jest, aby szerzej informować 
społeczeństwo o ryzyku wynikającym z fałszowania leków. 

Poprawka 367
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 121 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) dodaje się artykuł 121a w brzmieniu: 
Artykuł 121a

Wykonywanie przekazywanych uprawnień
1)Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 52b, 
przyznaje się Komisji na czas 
nieokreślony.
2) Z chwilą przyjęcia aktu delegowanego 
Komisja powiadamia o tym równocześnie 
Parlament Europejski i Radę.
3) Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 121b i 
121c.�

Or. en
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Poprawka 368
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 121 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) dodaje się artykuł 121b w brzmieniu: 
Artykuł 121b

Odwołanie przekazanych uprawnień
1. Przekazanie uprawnień, o którym 
mowa w art. 52b może zostać odwołane 
przez Parlament Europejski lub Radę.
2. Instytucja, która wszczęła procedurę 
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, podejmuje 
starania, żeby powiadomić drugą
instytucję i Komisję w rozsądnym czasie 
przed podjęciem ostatecznej decyzji, 
określając, które przekazane uprawnienia 
mogłyby zostać odwołane i wskazując 
ewentualne przyczyny takiego odwołania.
3. Wydanie decyzji o odwołaniu kładzie 
kres przekazanym uprawnieniom 
określonym w tej decyzji. Wchodzi ona 
w życie bezzwłocznie lub z dniem w niej 
określonym. Nie wpływa ona na ważność 
aktów delegowanych już obowiązujących. 
Jest ona publikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej. 

Or. en

Poprawka 369
Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 121 c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) dodaje się artykuł 121c w brzmieniu: 
Artykuł 121c

Sprzeciw wobec aktów delegowanych
1. W terminie dwóch miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada może zgłosić sprzeciw wobec aktu 
delegowanego. Z inicjatywy Parlamentu 
Europejskiego lub Rady termin ten 
wydłuża się o dwa miesiące. 
2. W przypadku braku sprzeciwu wobec 
aktu delegowanego ze strony Parlamentu 
Europejskiego lub Rady, jest on 
publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym.
3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
sprzeciwi się przyjętemu aktowi 
delegowanemu, akt ten nie wchodzi w 
życie. Instytucja wyrażająca sprzeciw 
wobec aktu delegowanego określa jego
powody.

Or. en

Poprawka 370
Paolo Bartolozzi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do 
nakładania ograniczeń lub wprowadzania 
zakazu internetowej sprzedaży leków 
wydawanych na receptę.

Or. it
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Uzasadnienie

Obecnie większość państw członkowskich nakłada ograniczenia na sprzedaż produktów 
leczniczych przez internet. Dzięki takim ograniczeniom utrudnione jest między innymi 
udostępnianie społeczeństwu fałszywych produktów leczniczych przez fałszerzy. W interesie 
zdrowia publicznego oraz zgodnie z zasadą pomocniczości powinno się zezwolić na 
utrzymanie takich ograniczeń.

Poprawka 371
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie później niż dwa lata po dacie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy 
wprowadza się zabezpieczenia dotyczące 
aptek internetowych ujęte w tych 
przepisach. Komisja przedkłada również 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające dotyczące 
zastosowania zabezpieczeń, w tym 
zabezpieczeń odnoszących się do aptek 
internetowych, o którym mowa w art. 54 
lit. o) dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
liczby sfałszowanych leków w legalnym 
systemie dystrybucji w Europie. 
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
zabezpieczeń innych kategorii leków i 
aptek internetowych, w tym produktów 
leczniczych sprzedawanych bez recepty, 
zgodnie z definicją w tytule VI dyrektywy 
2001/83/WE. W stosownych przypadkach 
Komisja przedstawia Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie wnioski w 
terminie jednego roku od publikacji 
swojego sprawozdania. 

Or. en

Uzasadnienie

Apteki internetowe odgrywają ważną rolę w handlu sfałszowanymi lekami i dlatego po 
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upływie dwóch lat należy przeprowadzić przegląd wszystkich zabezpieczeń wprowadzonych 
na tych stronach internetowych w następstwie niniejszych przepisów. Niektóre produkty 
lecznicze sprzedawane bez recepty są narażone na fałszowanie i dlatego należy je objąć tym 
przeglądem, w trakcie którego Komisja musi rozważyć możliwość objęcia ich przepisami w 
ramach podejścia opartego na ocenie ryzyka. 

Poprawka 372
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W terminie 3 lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie stosowania zabezpieczeń, o 
których mowa w art. 54 lit. o) dyrektywy 
2001/83/WE oraz ich spodziewanego 
wpływu na zmniejszenie ilości 
sfałszowanych leków w legalnym systemie 
dystrybucji w Europie. Sprawozdanie 
zawiera ocenę możliwości objęcia 
zabezpieczeniami innych kategorii leków, 
w tym produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty, zgodnie z 
definicją w tytule VI dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Wszystkie leki są specyficznymi produktami, które – jeśli są sfałszowane – mogą mieć 
tragiczne skutki dla zdrowia pacjentów.
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Poprawka 373
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do 
ograniczenia lub zakazania internetowej 
sprzedaży leków wydawanych na receptę.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie znaczna większość państw członkowskich ogranicza sprzedaż internetową leków 
wydawanych na receptę. W interesie zdrowia publicznego oraz zgodnie z zasadami 
pomocniczości powinno się zezwolić na utrzymanie takich ograniczeń.

Poprawka 374
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Niniejsza dyrektywa, zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 traktatu 
o Unii Europejskiej, nie narusza prawa 
państw członkowskich do nakładania 
ograniczeń internetowej sprzedaży leków 
wydawanych na receptę. 

Or. it

Uzasadnienie

Obecnie większość państw członkowskich nakłada ograniczenia na sprzedaż produktów 
leczniczych przez internet. Takie ograniczenia wykazały skuteczność w utrudnianiu fałszerzom 
udostępniania społeczeństwu sfałszowanych produktów leczniczych. W interesie zdrowia 
publicznego oraz zgodnie z zasadami pomocniczości i proporcjonalności powinno się 
zezwolić na utrzymanie takich ogranicze, o ile wykazały one swoją skuteczność w 
zapobieganiu zjawisku podrabiania produktów leczniczych.  
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