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Poprawka 28
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji. 

Or. fr

Uzasadnienie

Prezentowany wniosek legislacyjny otwiera drogę bezpośredniej promocji prowadzonej przez 
firmy farmaceutyczne. Jedyną motywacją Komisji Europejskiej do zaproponowania 
modyfikacji obowiązujących przepisów wydaje się chęć sprzyjania interesom handlowym firm 
farmaceutycznych poprzez poszerzenie ich rynków. Operacja ta nie przyniosłaby żadnych 
korzyści ani obywatelom europejskim ani państwom członkowskim. Przeciwnie – wiąże się 
ona ze wzrostem wydatków i stwarza zagrożenia dla pacjentów. Wniosek ten należy poddać 
całościowemu przeglądowi. 

Poprawka 29
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
–

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest bezpodstawny. Nie proponuje on odpowiedniej strategii informacyjnej 
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dostosowanej do potrzeb pacjentów. W zamian koncentruje się wyłącznie na upoważnieniu 
sektorów przemysłu mających w tym interes do rozpowszechniania „informacji”. Zaciera 
różnicę między informacją a reklamą, co najlepiej widać w próbie pozwolenia na publikację 
„informacji” w mediach drukowanych. Właściwa strategia informacyjna musi mieć dużo 
szerszy zasięg i być prowadzona przez władze, a nie przez koncerny farmaceutyczne. Komisja 
w nowym składzie powinna przygotować nowy wniosek, co zaoszczędzi Parlamentowi wysiłku 
pisania go od nowa.

Poprawka 30
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
reklamy produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. W szczególności 
zakazuje adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską.

(1) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
reklamy produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. W szczególności 
zakazuje adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską w celu ochrony zdrowia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że status „na receptę” oraz zakaz reklamowania produktów leczniczych 
na receptę mają na celu ochronę zdrowia publicznego.

Poprawka 31
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
reklamy produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. W szczególności 
zakazuje adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską.

(1) Dyrektywa 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi ustanawia 
zharmonizowane przepisy dotyczące 
reklamy produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. W szczególności 
zakazuje adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że zakaz reklamowania produktów leczniczych na receptę ma na celu 
ochronę zdrowia publicznego.

Poprawka 32
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 
pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 
pacjentów). Z drugiej strony, jeżeli chodzi 
o kierowanie informacji do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
dyrektywa określa jedynie, iż pewne 

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 
pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 
pacjentów). Z drugiej strony, jeżeli chodzi 
o kierowanie informacji do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
dyrektywa określa jedynie, iż pewne 
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działania informacyjne nie są objęte 
przepisami dotyczącymi reklamy, nie 
określając jednak zharmonizowanych ram 
prawnych odnośnie do treści i jakości 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych, ani 
odnośnie do kanałów, którymi takie 
informacje można rozpowszechniać.

działania informacyjne nie są objęte 
przepisami dotyczącymi reklamy, nie 
określając jednak zharmonizowanych ram 
prawnych odnośnie do treści i jakości 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych w 
kontekście strategii dostarczania 
pacjentom szerszych informacji. Ponadto 
dyrektywa nie przewiduje kanałów, 
którymi takie informacje można 
rozpowszechniać i nie przewiduje 
przyjaznych dla pacjentów i 
odpowiadających ich rzeczywistym 
potrzebom ulotek dołączonych do 
opakowań. Ulotki dołączone do opakować 
powinny zostać zatem przekształcone w 
ulotki dla pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Kluczową kwestią, uznaną i szeroko przedyskutowaną przez państwa członkowskie i 
zainteresowane strony oraz popartą przez forum farmaceutyczne, jest potrzeba szerszej i 
kompleksowej „strategii informowania pacjentów”, łącznie z zaangażowaniem na rzecz 
świadomości zdrowotnej. Ulotki dołączane do opakowań w obecnej formie nie są przyjazne 
dla pacjentów i nie odpowiadają ich rzeczywistym potrzebom. Należy kontynuować prace 
Europejskiej Agencji Leków mające sprawić, że ulotki będą bardziej zrozumiałe i przyjazne 
dla pacjentów. Prace te powinny stanowić dla krajowych organów regulacyjnych przykład 
najlepszych standardów.

Poprawka 33
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 
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pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 
pacjentów). Z drugiej strony, jeżeli chodzi 
o kierowanie informacji do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
dyrektywa określa jedynie, iż pewne 
działania informacyjne nie są objęte 
przepisami dotyczącymi reklamy, nie 
określając jednak zharmonizowanych ram 
prawnych odnośnie do treści i jakości 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych, ani 
odnośnie do kanałów, którymi takie 
informacje można rozpowszechniać.

pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 
pacjentów). Przepisy te powinny zostać 
poprawione i lepiej egzekwowane w celu 
zwiększenia zrozumiałości wspomnianej 
dokumentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o definicję reklamy i „informacji” 
rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Priorytetowe 
znaczenie ma utworzenie przydatniejszej i bardziej zrozumiałej dla pacjentów, oficjalnie 
zatwierdzonej ulotki poprzez dopilnowanie, by koncerny farmaceutyczne konsekwentnie 
wypełniały nałożone na nie obowiązki dotyczące opakowań leków oraz ulotek dla pacjenta 
(konsultacje z docelowymi grupami pacjentów) (egzekwowanie art. 59 dyrektywy 2001/83/WE 
zmienionej przez dyrektywę 2004/27/WE).

Poprawka 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 
pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 

(2) W zakresie informacji dyrektywa 
2001/83/WE ustanawia szczegółowe 
przepisy dotyczące dokumentów 
przeznaczonych do celów informacyjnych, 
załączanych do pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu: charakterystyki 
produktu leczniczego (adresowanej do 
pracowników służby zdrowia) oraz ulotki 
dołączanej do opakowania (adresowanej do 
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pacjentów). Z drugiej strony, jeżeli chodzi 
o kierowanie informacji do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
dyrektywa określa jedynie, iż pewne 
działania informacyjne nie są objęte 
przepisami dotyczącymi reklamy, nie 
określając jednak zharmonizowanych ram 
prawnych odnośnie do treści i jakości 
niemających charakteru promocyjnego
informacji o produktach leczniczych, ani 
odnośnie do kanałów, którymi takie 
informacje można rozpowszechniać.

pacjentów). Z drugiej strony, jeżeli chodzi 
o udostępnianie informacji pacjentom i
ogółowi społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
dyrektywa określa jedynie, iż pewne 
działania informacyjne nie są objęte 
przepisami dotyczącymi reklamy, nie 
określając jednak zharmonizowanych ram 
prawnych odnośnie do treści i jakości 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych, ani 
odnośnie do kanałów, którymi takie 
informacje można udostępniać.
(Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Niemające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 35
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na podstawie art. 88a dyrektywy 
2001/83/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. 
Komisja przedłożyła do Parlamentu 
Europejskiego i Rady komunikat 
dotyczący „Sprawozdania w sprawie 
bieżącej praktyki w zakresie dostępności 
dla pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych”. W sprawozdaniu 

skreślony
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stwierdza się, że państwa członkowskie 
przyjęły rozbieżne przepisy i praktyki 
dotyczące dostarczania informacji, czego 
wynikiem jest sytuacja, w której pacjenci i 
ogół społeczeństwa mają nierówny dostęp 
do informacji o produktach leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać organy regulacyjne, by stały się bardziej aktywne i by były źródłem 
przejrzystych informacji, aby zagwarantować pełen publiczny dostęp do danych dotyczących 
skuteczności/efektywności oraz bezpieczeństwa leków (i ich odmian), przed i po 
wprowadzeniu produktu do obrotu.

Poprawka 36
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 3 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Na podstawie art. 88a dyrektywy 
2001/83/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. 
Komisja przedłożyła do Parlamentu 
Europejskiego i Rady komunikat 
dotyczący „Sprawozdania w sprawie 
bieżącej praktyki w zakresie dostępności 
dla pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych”. W sprawozdaniu 
stwierdza się, że państwa członkowskie 
przyjęły rozbieżne przepisy i praktyki 
dotyczące dostarczania informacji, czego 
wynikiem jest sytuacja, w której pacjenci i 
ogół społeczeństwa mają nierówny dostęp 
do informacji o produktach leczniczych.

(3) Na podstawie art. 88a dyrektywy 
2001/83/WE z dnia 20 grudnia 2007 r. 
Komisja przedłożyła do Parlamentu 
Europejskiego i Rady komunikat 
dotyczący „Sprawozdania w sprawie 
bieżącej praktyki w zakresie dostępności 
dla pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych”. W sprawozdaniu 
stwierdza się, że państwa członkowskie 
przyjęły rozbieżne przepisy i praktyki 
dotyczące dostarczania informacji, czego 
wynikiem jest sytuacja, w której pacjenci i 
ogół społeczeństwa mają nierówny dostęp 
do informacji o produktach leczniczych 
podanych w ulotce dołączonej do 
opakowania i w charakterystyce produktu. 
Należy zlikwidować taki nieuzasadniony 
brak równości w dostępie do informacji 
publicznie dostępnych w innych 
państwach członkowskich.

Or. en
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Uzasadnienie

Dostępne muszą być wszystkie informacje, bez względu na to jak ciężka jest dana choroba.

Poprawka 37
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Dyrektywa 2001/83/WE nałożyła na 
właściwe organy obowiązek przejrzystości 
w odniesieniu do informacji naukowych. 
Jednak dostępne dowody wskazują na to, 
że właściwe organy ograniczają 
powszechny dostęp do informacji ze 
względu na szeroką interpretację 
poufności handlowej. Aby zapobiec takim 
rozbieżnym praktykom, należy 
sprecyzować obowiązek właściwych 
organów umożliwiania powszechnego 
dostępu do informacji.

Or. en

Poprawka 38
Gilles Pargneaux

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) W odniesieniu do informacji 
naukowych dyrektywa 2001/83/WE 
nakłada na właściwe organy krajowe 
obowiązek przejrzystości, jednak 
doświadczenie nabyte w trakcie 
stosowania obecnych ram prawnych 
wskazuje również na pewne ograniczenia, 
jeśli chodzi o powszechny dostęp do 
informacji przechowywanych przez 
właściwe organy krajowe, ze względu na 
szeroką interpretację poufności 
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handlowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachęcać organy regulacyjne, by stały się bardziej aktywne i by były źródłem 
przejrzystych informacji, aby zagwarantować pełen publiczny dostęp do danych dotyczących 
skuteczności/efektywności oraz bezpieczeństwa leków (i ich odmian), przed i po 
wprowadzeniu produktu do obrotu.

Poprawka 39
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że rozróżnienie między pojęciem 
reklamy a pojęciem informacji nie jest 
spójnie interpretowane w całej Unii, co 
może prowadzić do sytuacji, w których 
odbiorcy są poddani działaniu reklamy 
ukrytej.

Or. fr

Poprawka 40
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
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pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.

pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie. Aby zagwarantować 
bezpieczeństwo pacjentów, każde z tych 
pojęć powinno być zdefiniowane i 
interpretowane tak samo we wszystkich 
państwach członkowskich UE.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia równego dostępu do informacji i bezpieczeństwa wszystkich pacjentów w 
UE oraz ochrony zdrowia publicznego, kluczowe znaczenie ma wprowadzenie jasnego 
rozróżnienia między tym co jest „informacją” a tym co jest reklamą. Kluczowe znaczenie ma 
osiągnięcie takiego samego zrozumienia i interpretacji tych pojęć we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 41
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że rozróżnienie między pojęciem 
reklamy a pojęciem informacji nie jest 
jasne w całej Wspólnocie, czego skutkiem 
jest narażenie społeczeństwa na ukrytą 
reklamę.

Or. en

Uzasadnienie

Różnica w interpretacji pojęć reklamy i informacji może prowadzić do narażenia obywateli 
na ukrytą reklamę.

Poprawka 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
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Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości udostępniania przez
firmy farmaceutyczne informacji
pacjentom i ogółowi społeczeństwa
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.
(Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Niemające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 43
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Różne środki krajowe mogą mieć 
również wpływ na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych, ponieważ 

(6) Różne środki krajowe mogą mieć 
również wpływ na właściwe 
funkcjonowanie rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych, ponieważ 
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możliwość rozpowszechniania informacji
o produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie 
jest taka sama w całej Wspólnocie, podczas 
gdy informacje rozpowszechniane w 
jednym państwie członkowskim mogą
mieć skutki w innym państwie 
członkowskim. Wpływ ten będzie większy, 
jeżeli informacje o produkcie leczniczym 
(charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączana do opakowania) będą 
zharmonizowane na szczeblu 
wspólnotowym. Dotyczy to również 
produktów leczniczych dopuszczonych 
przez państwa członkowskie na mocy 
procedury wzajemnego uznawania 
ustanowionej w rozdziale IV tytułu III 
dyrektywy 2001/83/WE.

możliwość komunikowania o produktach 
leczniczych przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu nie jest taka 
sama w całej Wspólnocie, podczas gdy 
komunikowanie w jednym państwie 
członkowskim może mieć skutki w innym 
państwie członkowskim. Wpływ ten będzie 
większy, jeżeli informacje o produkcie 
leczniczym (charakterystyka produktu 
leczniczego i ulotka dołączana do 
opakowania) będą zharmonizowane na 
szczeblu wspólnotowym. Dotyczy to 
również produktów leczniczych 
dopuszczonych przez państwa 
członkowskie na mocy procedury 
wzajemnego uznawania ustanowionej w 
rozdziale IV tytułu III dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o definicję reklamy i „informacji” 
rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Z tego powodu 
bardziej pożądane jest odniesienie się do „komunikowania” przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 44
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Recital 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i
udostępniania dobrej jakości, 

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do istotnych, 
niezależnych i porównywalnych informacji 
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obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych.

zdrowotnych oraz ochronie pacjentów 
przed mylącymi bądź stronniczymi 
informacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Przydatne dla pacjenta informacje dotyczące terapii powinny być porównywalne, tak aby 
pacjenci mogli się więcej dowiedzieć na temat różnych dostępnych sposobów leczenia oraz 
czego się mogą po nich spodziewać, tak aby mogli dokonać świadomego wyboru (lub brać 
udział w tym wyborze). Zakaz reklamy w odniesieniu do leków na receptę musi zostać 
wzmocniony, a nie osłabiony poprzez przemycanie reklamy pod postacią „informacji”. 
Kryteria „dobrej jakości”, „obiektywizmu” i „niepromocyjnego charakteru” są mało 
precyzyjne i zupełnie nierealistyczne, jeżeli źródłem „informacji” jest posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 45
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i
udostępniania dobrej jakości, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego
informacji o produktach leczniczych.

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do istotnych, 
niezależnych i porównywalnych informacji 
zdrowotnych oraz w ochronie pacjentów 
przed mylącymi bądź stronniczymi 
informacjami.

Or. en

Uzasadnienie

Przydatne dla pacjenta informacje dotyczące terapii powinny być porównywalne, tak aby 
pacjenci mogli się więcej dowiedzieć na temat różnych dostępnych sposobów leczenia oraz 
czego się mogą po nich spodziewać, tak aby mogli dokonać świadomego wyboru (lub brać 
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udział w tym wyborze). Zakaz reklamy w odniesieniu do leków na receptę musi zostać 
wzmocniony, a nie osłabiony poprzez przemycanie reklamy pod postacią „informacji”. 
Kryteria „dobrej jakości”, „obiektywizmu” i „niepromocyjnego charakteru” są mało 
precyzyjne i nierealistyczne, jeżeli źródłem „informacji” jest posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i 
udostępniania dobrej jakości, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych.

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i 
udostępniania dobrej jakości, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych 
poprzez położenie nacisku na interesy 
pacjentów. Powinni oni mieć prawo do 
łatwego dostępu do pewnych informacji 
takich jak charakterystyka produktu 
leczniczego i ulotka dołączana do 
opakowania zarówno w formie 
elektronicznej, jak i drukowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa musi koncentrować się na pacjentach. W związku z tym należy położyć 
nacisk na pacjentów i ich interesy. Należy stwierdzić wyraźnie, że pacjenci mają prawo do 
uzyskiwania pewnych informacji, a nie, że przemysł farmaceutyczny ma prawo je 
rozpowszechniać.
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Poprawka 47
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i 
udostępniania dobrej jakości, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych.

(7) W świetle powyższych rozważań, a 
także biorąc pod uwagę postęp 
technologiczny w zakresie nowoczesnych 
narzędzi komunikacji oraz fakt, że pacjenci 
w całej Unii Europejskiej stają się coraz 
aktywniejsi w kwestii opieki zdrowotnej, 
konieczna jest zmiana istniejącego 
prawodawstwa w celu zmniejszenia 
nierówności w dostępie do informacji i 
udostępniania dobrej jakości, 
obiektywnych, wiarygodnych i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych. 
Dlatego konieczne jest utworzenie 
zweryfikowanych i zarejestrowanych stron 
internetowych zawierających informacje 
niezależne, obiektywne i niemające 
charakteru promocyjnego.

Or. en

Uzasadnienie

Zweryfikowane i zarejestrowane strony internetowe będą stanowić podstawowy kanał 
przekazywania informacji zdrowotnych wysokiej jakości.

Poprawka 48
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać głównym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
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powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie udostępniania ogółowi 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 
ramach szerszej strategii „informowania 
pacjentów”. Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany. 
Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące 
udostępniania informacji przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
pozostają bez uszczerbku dla relacji 
między pacjentami a ich lekarzami i 
powinny przyczynić się do zapewnienia 
lepszego informowania pacjentów. Jakość 
i dokładność informacji należy poprawić z 
myślą o lepszym informowaniu pacjentów, 
a tym samym osiąganiu lepszych wyników 
w zakresie zdrowia pacjentów. Informacje 
muszą mieć naukowe podstawy. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje muszą mieć naukowe podstawy, tak aby obywatele byli spokojni, że są one ważne.

Poprawka 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz (8) Właściwe organy krajowe oraz 
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pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać głównym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Chociaż już teraz 
dostępnych jest mnóstwo niezależnych 
informacji na temat produktów 
farmaceutycznych, na przykład informacji 
podawanych przez organy krajowe lub 
pracowników służby zdrowia, sytuacja 
znacznie się różni w zależności od 
państwa członkowskiego oraz w zależności 
od dostępnych produktów. Państwa 
członkowskie i Komisja powinny podjąć 
znaczne wysiłki, by ułatwiać obywatelom 
dostęp do informacji wysokiej jakości 
poprzez właściwe kanały.

Or. en

Poprawka 50
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia muszą
pozostać głównym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Bez uszczerbku dla 
znaczenia roli, jaką w lepszym 
informowaniu pacjentów i ogółu 
społeczeństwa odgrywają właściwe organy 
krajowe i pracownicy służby zdrowia, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu mogą być dodatkowym źródłem 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych. 
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pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

Niniejsza dyrektywa powinna zatem 
ustanowić ramy prawne w zakresie 
udostępniania ogółowi społeczeństwa 
pewnych informacji o produktach 
leczniczych przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Zakaz 
adresowania do ogółu społeczeństwa 
reklam produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinien zostać utrzymany.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że właściwe organy krajowe oraz pracownicy służby zdrowia są dla 
pacjentów i ogółu społeczeństwa najważniejszym i głównym źródłem wiarygodnych i 
obiektywnych informacji o produktach leczniczych. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą udzielać dodatkowych informacji, lecz nie mogą zastąpić właściwych 
organów krajowych oraz pracowników służby zdrowia.

Poprawka 51
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Recital 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać głównym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Zakaz adresowania do 
ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.
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Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że nowe przepisy nie mają na celu zastąpienia relacji pacjent-pracownik 
służby zdrowia, a tylko wspieranie jej. Działając w niezwykle konkurencyjnym środowisku 
firmy farmaceutyczne muszą promować swój produkt, tak aby stał się on atrakcyjniejszy od 
innych opcji profilaktycznych czy leczniczych, a zatem każda dostarczona przez nie 
„informacja” będzie miała z definicji promocyjny charakter.

Poprawka 52
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji 
o produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji 
o produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji 
o produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać głównym źródłem informacji 
o produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji 
o produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji 
o produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

Or. fr
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Poprawka 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Bez uszczerbku dla znaczenia roli, 
jaką w lepszym informowaniu pacjentów i 
ogółu społeczeństwa odgrywają właściwe 
organy krajowe i pracownicy służby 
zdrowia, posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu mogą być 
dodatkowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie udostępniania ogółowi 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

Or. en

Poprawka 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do udostępniania przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zatwierdzonych przez właściwe 
organy informacji o produktach
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społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami.

leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę, ponieważ obecne przepisy 
wspólnotowe zezwalają na adresowanie do 
ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami.

Or. en

Poprawka 55
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami.

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami. Niniejsza dyrektywa 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
wydania zezwolenia podawania za 
pośrednictwem niektórych kanałów i z 
zastrzeżeniem właściwego monitorowania 
do publicznej wiadomości – przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu lub osobę trzecią działającą w 
jego imieniu – niektórych informacji na 
temat zatwierdzonych leków wydawanych 
na receptę. Komunikaty, które nie są 
objęte proponowanym tytułem VIIIa, są 
dozwolone, pod warunkiem że nie 
stanowią reklamy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi doprecyzowanie zakresu proponowanej dyrektywy. Ważne jest, aby nowe 
przepisy prawne nie zakazywały w sposób niezamierzony pewnych komunikatów, np. 
odpowiedzi na pytania pracowników służby zdrowia dotyczące nielicencjonowanych 
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zastosowań.

Poprawka 56
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami.

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do udostępniania przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu informacji o produktach
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę, ponieważ obecne przepisy 
wspólnotowe zezwalają na adresowanie do 
ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami. Przepisy niniejszej 
dyrektywy pozostają bez uszczerbku dla 
prawa każdej innej osoby lub organizacji, 
w szczególności prasy czy pacjentów oraz 
organizacji pacjentów, do wyrażania 
opinii o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę, o ile osoby te 
działają w sposób niezależny, a nie 
bezpośrednio lub pośrednio w imieniu, na 
zlecenie lub w interesie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz pod warunkiem że podają one źródło 
informacji.

Or. en

Poprawka 57
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy (10) Należy ustanowić przepisy 
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gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.
Muszą być obiektywne i bezstronne, 
zorientowane na pacjenta, oparte na 
dowodach, aktualne, wiarygodne, 
zrozumiałe, dostępne, przejrzyste, istotne, 
spójne z informacjami ustawowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Trzyletnia działalność forum farmaceutycznego, skupiającego przedstawicieli Komisji 
Europejskiej, państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego i zainteresowanych stron, 
doprowadziła do porozumienia w sprawie zestawu kryteriów jakości dotyczących informacji 
dla pacjentów. Należy to wykorzystać w obecnych pracach legislacyjnych. Na konferencji 
zatytułowanej „Działając na rzecz pacjentów” (25 marca 2009 r.) oraz w dokumencie 
referencyjnym europejskiego forum pacjentów (EPF) dotyczącym informacji dla pacjentów 
podano przykłady, jak zasady jakości są wykorzystywane w praktyce.

Poprawka 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
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charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być wcześniej zatwierdzone przez 
właściwe organy oraz dostarczane tylko w 
zatwierdzonej formie.

Or. en

Poprawka 59
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wiarygodne i porównywalne
informacje o korzyściach i ryzyku 
stosowania produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską, 
zwłaszcza przy wykorzystaniu 
wspólnotowej bazy danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. l i art. 57 ust. 2 
rozporządzenia WE nr 726/2004 (zwanej 
dalej „bazą EudraPharm”). Informacje te 
powinny uwzględniać potrzeby oraz 
oczekiwania pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych.

Or. en
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Uzasadnienie

Działając w niezwykle konkurencyjnym środowisku firmy farmaceutyczne muszą promować 
swój produkt, tak aby stał się on atrakcyjniejszy od innych opcji profilaktycznych czy 
leczniczych, a zatem każda dostarczona przez nie „informacja” będzie miała z definicji 
promocyjny charakter. Przydatne dla pacjenta informacje powinny być porównywalne, aby 
pozwolić użytkownikom na przeanalizowanie ich wątpliwości, dać im realistyczny obraz 
zmian ich stanu zdrowia, pomóc im zrozumieć kiedy konieczne są dodatkowe badania, 
poinformować jakie formy leczenia są dostępne i czego można się po nich spodziewać.

Poprawka 60
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje 
o korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że dostępne są wyłącznie 
wysokiej jakości i niemające charakteru 
promocyjnego informacje o korzyściach 
i ryzyku stosowania produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

Or. fr

Poprawka 61
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że udostępniane są 
wyłącznie urzędowe informacje o 
korzyściach i ryzyku stosowania 
dopuszczonych produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską, 
zwłaszcza przy wykorzystaniu 
wspólnotowej bazy danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. l i art. 57 ust. 2 
rozporządzenia WE nr 726/2004 (zwanej 
dalej „bazą EudraPharm”). Informacje te 
powinny uwzględniać potrzeby oraz 
oczekiwania pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny ograniczać się do oficjalnych dokumentów. Powoduje to, że odniesienie 
do kryteriów jakości staje się zbędne.

Poprawka 62
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępniają wyłącznie informacje 
wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być udostępniane. Należy 
wyjaśnić, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu mogą udostępnić
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rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

treści zatwierdzonych charakterystyk 
produktu leczniczego oraz ulotek 
dołączanych do opakowania oraz 
publiczne sprawozdania oceniające.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien dotyczyć praw pacjentów do dostępu do dobrych jakościowo, niemających 
charakteru promocyjnego informacji, a nie prawa przedsiębiorstw do przedstawiania 
bezpośrednio opinii publicznej informacji o ich produktach.

Poprawka 63
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
zatwierdzone informacje, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zezwolić posiadaczom pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu na 
udostępnienie zaktualizowanej wersji
zatwierdzonych charakterystyk produktu 
leczniczego oraz zatwierdzonych ulotek 
dołączanych do opakowania.

Or. en



PE441.215v02-00 30/194 AM\817858PL.doc

PL

Uzasadnienie

Pozwolenie przemysłowi farmaceutycznemu na sporządzanie dokumentów z wykorzystaniem 
tylko niektórych elementów charakterystyki produktu przy pominięciu innych elementów 
koniecznych do pełnego zrozumienia oraz na produkcję ulotek w dowolnym stylu jest 
nieskuteczne. Potencjalnie mylące byłyby również dwa typy ulotek w obrocie, jeden oficjalnie 
zatwierdzony oraz przekształcona wersja stworzona przez producenta. Istnieje ryzyko, że 
doprowadzi to do rozpowszechniania wśród ogółu społeczeństwa informacji promocyjnych 
dotyczących leków wydawanych wyłącznie na receptę oraz do obciążeń administracyjnych w 
służbie zdrowia.

Poprawka 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępniają wyłącznie informacje 
wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być udostępniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na udostępnianie
treści zatwierdzonych charakterystyk 
produktu leczniczego oraz ulotek 
dołączanych do opakowania, informacji, 
które są zgodne z tymi dokumentami, lecz 
nie wykraczają poza ich kluczowe 
elementy, a także innych jasno 
zdefiniowanych informacji związanych z 
produktem leczniczym.
(Zmiana dotyczy całości tekstu. Jej 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Dlatego posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu muszą udostępniać informacje o produktach leczniczych niemające 
charakteru promocyjnego pacjentom i ogółowi społeczeństwa zgodnie z zasadą „pull”, w 
myśl której pacjenci i ogół społeczeństwa dysponują dostępem do informacji, jeżeli ich 
potrzebują (w przeciwieństwie do zasady „push”, zgodnie z którą posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają informacje wśród pacjentów i ogółu 
społeczeństwa).

Poprawka 65
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dla pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Tekst nie jest jasny. Powinien być konkretniejszy i jasniejszy.
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Poprawka 66
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
zatwierdzone ustawowe informacje, należy
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na udostępnienie
zatwierdzonych charakterystyk produktu 
leczniczego oraz zatwierdzonych ulotek 
dołączanych do opakowania.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny być udostępniane przez przemysł, a nie rozpowszechniane. Wniosek 
powinien dotyczyć prawa pacjentów do dostępu do oficjalnych dokumentów. Nie powinien 
pozwalać sektorowi na dostarczanie informacji w dowolnym stylu.

Poprawka 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 



AM\817858PL.doc 33/194 PE441.215v02-00

PL

informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

zatwierdzone przez właściwy organ
informacje wysokiej jakości w 
zatwierdzonej formie, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, łącznie 
z tzw. „drug-fact-box” – informacjami na 
temat działania leku.

Or. en

Poprawka 68
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępniają wyłącznie informacje 
wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być udostępniane. Należy 
wyjaśnić, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu mogą 
rozpowszechniać treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego,
ulotek dołączanych do opakowania oraz 
publiczne sprawozdania oceniające.

Or. en
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Uzasadnienie

Przeformułowana wersja ulotki dla pacjenta może zaszkodzić oryginałowi. Powinniśmy raczej 
skoncentrować się na poprawie zrozumiałości oficjalnych ulotek dla pacjenta.

Poprawka 69
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w 
celu rozróżnienia informacji niemających
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępniają wyłącznie informacje 
wysokiej jakości niemające charakteru 
promocyjnego, należy zdefiniować rodzaje 
informacji, które mogą być 
rozpowszechniane. Należy zezwolić 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie najnowszej 
wersji zatwierdzonych przez właściwe 
organy charakterystyk produktu 
leczniczego oraz ulotek dołączanych do 
opakowania.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zagwarantować, że posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu będą 
przedstawiać pełne i aktualne informacje. Nie można zezwalać im na podawanie informacji 
częściowych.

Poprawka 70
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być rozpowszechniane wyłącznie
przez określone kanały komunikacji, w 
tym internet oraz publikacje dotyczące 
zdrowia, w celu uniknięcia sytuacji, w 
której skuteczność zakazu reklamy jest 
naruszana przez kierowanie do ogółu 
społeczeństwa niechcianych informacji. W 
przypadku gdy informacje są 
rozpowszechniane przez telewizję lub
radio, pacjenci nie są chronieni przed 
takimi niechcianymi informacjami, dlatego 
taki sposób rozpowszechniania nie 
powinien być dozwolony.

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być udostępniane przez 
określone kanały komunikacji, w tym 
pracowników służby zdrowia, oficjalnie 
zatwierdzone strony internetowe, broszury 
informacyjne i pisma medyczne w celu 
uniknięcia sytuacji, w której skuteczność 
zakazu reklamy jest naruszana przez 
kierowanie do ogółu społeczeństwa 
niechcianych informacji. W przypadku gdy 
informacje są udostępniane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przez telewizję, radio lub w 
gazetach, czasopismach i podobnych 
publikacjach, pacjenci nie są chronieni 
przed takimi niechcianymi informacjami, 
dlatego taki sposób udostępniania
informacji nie powinien być dozwolony.

Or. en

Uzasadnienie

Internet stał się ważnym i skutecznym narzędziem dla poszukujących informacji. W 2006 r. 
prawie 80% użytkowników internetu szukało informacji na temat zdrowia online. Pacjenci 
wykorzystują również internet do zdobycia informacji na temat życia z daną chorobą, których 
nie dostarczają tradycyjne podmioty świadczące usługi zdrowotne.  W odpowiedzi na 
potrzeby pacjentów, należy utworzyć oficjalnie zatwierdzone strony internetowe poświęcone 
zdrowiu w językach państw członkowskich, ze znakiem jakości. Broszury informacyjne 
powinny uzupełniać informacje uzyskane od pracowników służby zdrowia oraz informacje 
dostępne w internecie.

Poprawka 71
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa (12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
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informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być rozpowszechniane wyłącznie 
przez określone kanały komunikacji, w 
tym internet oraz publikacje dotyczące 
zdrowia, w celu uniknięcia sytuacji, w 
której skuteczność zakazu reklamy jest 
naruszana przez kierowanie do ogółu 
społeczeństwa niechcianych informacji. W 
przypadku gdy informacje są 
rozpowszechniane przez telewizję lub 
radio, pacjenci nie są chronieni przed 
takimi niechcianymi informacjami, 
dlatego taki sposób rozpowszechniania nie 
powinien być dozwolony.

przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu komunikaty o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinny być 
rozpowszechniane wyłącznie w formie 
pisemnej przez określone kanały 
komunikacji, w tym internet, w celu 
uniknięcia sytuacji, w której skuteczność 
zakazu reklamy jest naruszana przez 
kierowanie do ogółu społeczeństwa 
niechcianych komunikatów. W przypadku 
gdy informacje są rozpowszechniane przez 
telewizję, telewizję internetową, materiały 
audiowizualne, gazety, czasopisma lub 
podobne publikacje lub radio, pacjenci nie 
są chronieni przed takimi niechcianymi 
komunikatami, dlatego taki sposób 
rozpowszechniania nie powinien być 
dozwolony.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o definicję reklamy i informacji 
rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Bardziej 
pożądane jest odniesienie się do „komunikowania” przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Informacje na temat leków kierowane przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu do ogółu społeczeństwa przekazywane są wyłącznie w formie 
pisemnej, co ma na celu umożliwienie ich kontroli. W przypadku gdy informacje są 
rozpowszechniane przez telewizję, telewizję internetową, radio lub publikacje na temat 
zdrowia, pacjenci nie są chronieni przed takimi niechcianymi informacjami, dlatego taki 
sposób rozpowszechniania nie powinien być dozwolony. Materiały audiowizualne na stronach 
internetowych mogą umożliwiać ukrytą reklamę i nie powinny być dozwolone.

Poprawka 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 
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wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być rozpowszechniane wyłącznie 
przez określone kanały komunikacji, w 
tym internet oraz publikacje dotyczące 
zdrowia, w celu uniknięcia sytuacji, w 
której skuteczność zakazu reklamy jest 
naruszana przez kierowanie do ogółu 
społeczeństwa niechcianych informacji. W 
przypadku gdy informacje są 
rozpowszechniane przez telewizję lub
radio, pacjenci nie są chronieni przed 
takimi niechcianymi informacjami, dlatego 
taki sposób rozpowszechniania nie 
powinien być dozwolony.

wydawanych wyłącznie na receptę, 
zatwierdzonych przez właściwe organy
powinny być rozpowszechniane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu wyłącznie przez określone 
kanały komunikacji, w tym internet oraz 
publikacje dotyczące zdrowia, w celu 
uniknięcia sytuacji, w której skuteczność 
zakazu reklamy jest naruszana przez 
kierowanie do ogółu społeczeństwa 
niechcianych informacji. W przypadku gdy 
informacje są rozpowszechniane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przez telewizję, radio lub w 
gazetach, czasopismach i podobnych 
publikacjach, pacjenci nie są chronieni 
przed takimi niechcianymi informacjami, 
dlatego taki sposób udostępniania
informacji nie powinien być dozwolony.

Or. en

Poprawka 73
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być rozpowszechniane wyłącznie 
przez określone kanały komunikacji, w 
tym internet oraz publikacje dotyczące 
zdrowia, w celu uniknięcia sytuacji, w 
której skuteczność zakazu reklamy jest 
naruszana przez kierowanie do ogółu 
społeczeństwa niechcianych informacji. W 
przypadku gdy informacje są 
rozpowszechniane przez telewizję lub
radio, pacjenci nie są chronieni przed 
takimi niechcianymi informacjami, dlatego 
taki sposób rozpowszechniania nie
powinien być dozwolony.

(12) Kierowane do ogółu społeczeństwa 
informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny być udostępniane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu wyłącznie przez określone 
kanały komunikacji, w tym internet oraz 
publikacje dotyczące zdrowia, w celu 
uniknięcia sytuacji, w której skuteczność 
zakazu reklamy jest naruszana przez 
kierowanie do ogółu społeczeństwa 
niechcianych informacji. W przypadku gdy 
informacje są udostępniane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przez telewizję, strony 
internetowe, radio lub w gazetach, 
czasopismach i podobnych publikacjach, 
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pacjenci nie są chronieni przed takimi 
niechcianymi informacjami, dlatego taki 
sposób udostępniania informacji nie 
powinien być dozwolony.

Or. en

Uzasadnienie

Do listy powinno się dodać „strony internetowe”, jako że jest to jeden z ważniejszych i 
skuteczniejszych sposobów masowej komunikacji.

Poprawka 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12 a) Internet stanowi jedno z głównych 
źródeł informacji dla coraz większej liczby 
pacjentów. Ta tendencja będzie się 
najprawdopodobniej nasilać w 
nadchodzących latach. W celu 
dostosowania się do tego zjawiska i 
nadania większego znaczenia kwestii e-
zdrowia informacje o produktach 
leczniczych należy udostępniać również 
na niezależnych krajowych stronach 
internetowych poświęconych zdrowiu. 
Właściwe organy państw członkowskich 
powinny monitorować te strony 
internetowe. Odpowiedzialność za 
zarządzanie tymi stronami powinny 
ponosić państwa członkowskie we 
współpracy z zainteresowanymi stronami 
takimi jak pracownicy służby zdrowia czy 
organizacje pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Internet stał się ważnym i skutecznym źródłem informacji. Jako że nieprawdziwe informacje 
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zamieszczane w Internecie mogą być szkodliwe, należy niezwłocznie zareagować na potrzeby 
pacjentów i utworzyć oficjalnie zatwierdzone strony internetowe. Aby zagwarantować 
niezależność i obiektywizm informacji zamieszczanych na tych stronach internetowych, 
państwa członkowskie ponoszą odpowiedzialność za kontrolowanie tych informacji. Ponieważ 
informacje powinny być przyjazne dla pacjentów, do tworzenia tych stron i zarządzania nimi 
należy zaangażować pracowników służby zdrowia i organizacje pacjentów.

Poprawka 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przed ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm 
zapewniający równoważny poziom 
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodne z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przed ich udostępnieniem. Powinno się 
udostępniać tylko informacje uprzednio 
zatwierdzone przez właściwe organy i 
dodatkowo udostępniać je wyłącznie w 
zatwierdzonej formie.

Or. en

Poprawka 76
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przez ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio 
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm 
zapewniający równoważny poziom
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

(14) Monitorowanie informacji o 
zatwierdzonych produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę zgodnie 
z niniejszą dyrektywą powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodne z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. W przypadku 
niestosowania się do przepisów należy 
wszcząć procedury, dzięki którym 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu będą mogli być reprezentowani 
i będą mieli możliwość wypowiedzenia się 
w trakcie rozpatrywania ich sprawy.
Monitorowanie powinno opierać się na 
kontroli informacji przez ich 
rozpowszechnieniem, chyba że treść 
informacji została uprzednio zatwierdzona 
przez właściwe organy lub funkcjonuje już 
inny mechanizm zapewniający 
odpowiednie, skuteczne i niezależne 
monitorowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka precyzuje zakres stosowania dyrektywy poprzez położenie nacisku na fakt, że 
dostarczanie informacji na temat pewnych rodzajów lub grup leków nie jest objęte niniejszym 
aktem. Dla pewnych rodzajów informacji trudniej jest ustalić różnicę między reklamą i
informacjami mającymi charakter promocyjny. Takie informacje powinny podlegać 
obowiązkowi zatwierdzenia przez właściwe organy krajowe przed ich rozpowszechnianiem. 
Muszą istnieć niezależne mechanizmy kontroli monitorowane przez właściwe organy, nawet 
jeżeli monitorowaniem informacji zajmuje sie inny instytut. 
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Poprawka 77
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przez ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio 
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm 
zapewniający równoważny poziom 
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodne z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Przepisy te 
powinny być zharmonizowane na szczeblu 
europejskim, aby zagwarantować 
spójność. Monitorowanie powinno opierać
się na kontroli informacji przez ich 
rozpowszechnieniem, chyba że treść 
informacji została uprzednio zatwierdzona 
przez właściwe organy lub funkcjonuje już 
inny mechanizm zapewniający 
równoważny poziom odpowiedniego i 
skutecznego monitorowania.

Or. en

Poprawka 78
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu udostępniają
wyłącznie te materiały, które są zgodne z 
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dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przez ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio 
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm 
zapewniający równoważny poziom 
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

tytułem VIIIa dyrektywy 2001/83/WE. 
Państwa członkowskie powinny przyjąć 
przepisy ustanawiające skuteczne 
niezależne mechanizmy monitoringu, a w 
przypadku niestosowania się do przepisów 
– pozwalające na ich skuteczne 
egzekwowanie. Monitorowanie powinno 
opierać się na kontroli informacji przez ich 
rozpowszechnieniem, chyba że treść 
informacji została uprzednio zatwierdzona 
przez właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty udostępnione przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny 
być dostępne dla tych, którzy sami poszukują takich informacji; tj. zastosowanie powinna 
mieć zasada rzeczywistego zapotrzebowania („pull”). Środki mające na celu kontrolę a 
posteriori reklamy skierowanej bezpośrednio do konsumenta w Stanach Zjednoczonych oraz 
reklamy skierowanej bezpośrednio do przepisujących leki w Europie nie zdały egzaminu. 
Właściwe „organy regulacyjne” odkrywają nadużycia zbyt późno, często już wtedy, kiedy 
nastąpiła szkoda oraz mają trudności w wymierzaniu kar.

Poprawka 79
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu udostępniają
wyłącznie te materiały, które są zgodne z 
tytułem VIIIa dyrektywy 2001/83/WE. 
Państwa członkowskie powinny przyjąć 
przepisy ustanawiające skuteczne 
niezależne mechanizmy monitoringu, a w 
przypadku niestosowania się do przepisów 
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skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przez ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio 
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm
zapewniający równoważny poziom 
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

– pozwalające na ich skuteczne 
egzekwowanie. Monitorowanie powinno 
opierać się na kontroli informacji przed ich 
rozpowszechnieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Tytuł VIIIa jest właściwym odniesieniem dla tego, jakie informacje powinny być udostępniane
przez firmy. Jeżeli dokumenty, jakie te firmy mogą udostępnić ograniczają się do dokumentów 
oficjalnych, kontrola jest znacznie łatwiejsza.

Poprawka 80
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 14 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
wyłącznie te informacje, które są zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne mechanizmy 
monitoringu, a w przypadku niestosowania 
się do przepisów – pozwalające na ich 
skuteczne egzekwowanie. Monitorowanie 
powinno opierać się na kontroli informacji 
przez ich rozpowszechnieniem, chyba że 
treść informacji została uprzednio 
zatwierdzona przez właściwe organy lub 
funkcjonuje już inny mechanizm 
zapewniający równoważny poziom 
odpowiedniego i skutecznego 
monitorowania.

(14) Monitorowanie informacji o 
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinno 
gwarantować, że informacje udostępniane 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu są zgodne z 
dyrektywą 2001/83/WE. Państwa 
członkowskie powinny przyjąć przepisy 
ustanawiające skuteczne i sprawne
mechanizmy monitoringu, a w przypadku 
niestosowania się do przepisów –
mechanizmy pozwalające na ich skuteczne 
egzekwowanie oraz mechanizmy 
dochodzenia roszczeń przez 
konsumentów. Monitorowanie powinno 
opierać się na kontroli informacji przez ich 
rozpowszechnieniem, chyba że treść 
informacji została uprzednio zatwierdzona 
przez właściwe organy.
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Or. en

Uzasadnienie

Wniosek powinien dotyczyć praw pacjentów do dostępu do dobrych jakościowo, niemających 
charakteru promocyjnego informacji, a nie prawa przedsiębiorstw do przedstawiania 
bezpośrednio opinii publicznej informacji o ich produktach. System monitoringu powinien być 
solidny, skuteczny oraz sprawny. Konieczne jest wprowadzenie skutecznych i przyjaznych dla 
konsumenta procedur wnoszenia skarg i mechanizmów dochodzenia roszczeń. Podobne cechy 
powinna posiadać treść, a nie tylko istota, informacji. Poprawka służy również zapewnieniu 
spójności z art. 100 wniosku, który odnosi się do „treści”, a nie „istoty”.

Poprawka 81
Marina Yannakoudakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja powinna konsultować się z 
organizacjami pacjentów i pracownikami 
służby zdrowia w sprawach dotyczących 
wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej 
stosowania przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić również opinie pracowników służby zdrowia dotyczące wdrożenia i 
stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 82
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – ustęp 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Artykuł 1 ust. 26 otrzymuje 
brzmienie:
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„26. Ulotka dla pacjenta: Dołączona do 
produktu leczniczego ulotka zawierająca 
informacje dla pacjenta, odpowiadające 
jego rzeczywistym potrzebom. W procesie 
opracowania i przeglądu informacji 
dokonywanych przez krajowe organy 
regulacyjne i Europejską Agencję Leków 
uczestniczą organizacje pacjentów.”

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka do punktu 2 preambuły.

Poprawka 83
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) Artykuł 86 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. Do celów niniejszego tytułu „reklama 
produktów leczniczych” obejmuje 
dowolną formę obwoźnej informacji, 
działalności agitacyjnej lub 
motywowania ukierunkowanego na
zachęcanie do przepisywania, 
dostarczania, sprzedaży lub konsumpcji 
produktów leczniczych; w szczególności 
obejmuje:
- reklamę produktów leczniczych 
adresowaną do ogółu społeczeństwa, w 
tym wpisy na blogach i stronach 
internetowych oraz reklamę w mediach 
społecznych (tzw. marketing szeptany) 
dokonywane – bezpośrednio lub pośrednio 
poprzez stronę trzecią – przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
- reklamę produktów leczniczych wobec 
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osób uprawnionych do przepisywania 
lub dostarczania tych produktów,
-wizyty przedstawicieli handlowych ds. 
sprzedaży produktów leczniczych, 
składane osobom uprawnionym do 
przepisywania recept,
- dostarczanie próbek,
- dostarczanie zachęt do przepisywania,
[…] dostarczania lub – w przypadku 
obywateli, pacjentów i ich opiekunów –
stosowania produktów leczniczych 
poprzez upominki, propozycje lub 
obietnicę dowolnej korzyści lub 
gratyfikacji, w formie pieniężnej lub w 
naturze, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich 
rzeczywista wartość jest znikoma,
- zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa na 
określony produkt leczniczy lub klasę 
terapeutyczną produktów leczniczych z 
wykorzystaniem wskazań terapeutycznych 
lub oznak i symptomów,
- sponsorowanie promocyjnych spotkań, 
z udziałem osób uprawnionych do 
przepisywania lub do dostarczania 
produktów leczniczych,
- sponsorowanie kongresów naukowych 
z udziałem osób uprawnionych do 
przepisywania lub do dostarczania 
produktów leczniczych, w szczególności 
pokrywanie związanych z tym kosztów 
podróży i zakwaterowania.”

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna uwzględniać rozwój praktyk marketingowych, takich jak marketing 
szeptany i reklama w społecznych mediach internetowych. Ważne jest rozszerzenie zakazu na 
nieproporcjonalne zachęty dla obywateli, pacjentów i ich opiekunów. Proponowanie 
stosowania produktów leczniczych w oparciu o oznaki i symptomy chorób może zachęcać do 
autodiagnozy, samoleczenia i niepotrzebnej konsumpcji produktów leczniczych.
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Poprawka 84
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 1 – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 86 ust. 1 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
– zwrócenie uwagi ogółu społeczeństwa 
na określony produkt leczniczy lub klasę 
terapeutyczną produktów leczniczych z 
wykorzystaniem wskazań terapeutycznych 
lub symptomów,

Or. en

Uzasadnienie

Proponowanie stosowania produktów leczniczych w oparciu o symptomy chorób może 
zachęcać do autodiagnozy, samoleczenia i niepotrzebnej konsumpcji produktów leczniczych.

Poprawka 85
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt – 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 1 – tiret siódme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 86 ust. 1 dodaje się tiret w 
brzmieniu:
– zwrócenie uwagi opinii publicznej na 

określony produkt leczniczy lub klasę 
terapeutyczną produktów leczniczych z 
wykorzystaniem wskazań terapeutycznych 
lub oznak i symptomów,

Or. en
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Uzasadnienie

Proponowanie stosowania produktów leczniczych w oparciu o oznaki i symptomy chorób 
może zachęcać do autodiagnozy, samoleczenia i niepotrzebnej konsumpcji produktów 
leczniczych. Dlatego należy przeciwdziałać tego typu reklamie.

Poprawka 86
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– etykietowania opakowań i ulotek 
załączonych do nich, z zastrzeżeniem 
przepisów tytułu V,

– etykietowania opakowań, które w 
każdym przypadku powinny zawierać co 
najmniej nazwę powszechnie stosowaną 
(INN), i ulotek załączonych do nich, z 
zastrzeżeniem przepisów tytułu V,

Or. en

Uzasadnienie

Należy zawsze podawać nazwę powszechnie stosowaną (INN) (nazwę substancji czynnej, 
której rdzeń określa klasę terapeutyczną, do której należy ta substancja), aby zwiększyć 
świadomość pacjentów (pomaga to pacjentom uzyskać lepszą wiedzę na temat przyjmowanej 
przez nich substancji czynnej).

Poprawka 87
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-korespondencji, z załączonymi do niej 
być może materiałami nieposiadającymi 
charakteru promocyjnego, koniecznej 
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dla udzielenia odpowiedzi na szczególne 
pytanie, w tym pytania organizacji 
medialnych, dotyczące konkretnego 
produktu leczniczego,

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zachowanie możliwości „korespondencji koniecznej dla udzielenia odpowiedzi na 
szczególne pytanie dotyczące konkretnego produktu leczniczego”, aby umożliwić na przykład 
fachowym organizacjom pacjentów dostęp do naukowych informacji, o które proszą.

Poprawka 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– korespondencji, z załączonymi do niej 
ewentualnie materiałami 
nieposiadającymi charakteru 
promocyjnego, koniecznej dla udzielenia 
odpowiedzi na szczegółowe pytanie 
dotyczące konkretnego produktu 
leczniczego,

Or. en

Poprawka 89
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– korespondencji, z załączonymi do niej 
ewentualnie materiałami 
nieposiadającymi charakteru 
promocyjnego, koniecznej do udzielenia 
odpowiedzi na szczegółowe pytanie 
dotyczące konkretnego produktu 
leczniczego,

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie brzmienia z aktualnego tekstu prawnego. Właściwsze jest wyjaśnienie w tytule 
VIII, że nie jest to reklama.

Poprawka 90
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, o ile nie zawierają 
odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu,

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do dostępności, zmian 
opakowania, ostrzeżenia na temat 
niepożądanego działania jako części 
ogólnych zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, informacji 
dotyczących zagrożenia, jakie dany 
produkt leczniczy stanowi dla środowiska 
oraz informacji dotyczących 
unieszkodliwiania niezużytych produktów 
leczniczych lub odpadów pochodzących z 
produktów leczniczych, jak również 
odniesień do wszelkiego rodzaju 
funkcjonującego systemu gromadzenia, o 
ile nie zawierają odniesienia do 
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właściwości konkretnego produktu ani nie 
zachęcają do konsumpcji danego 
produktu leczniczego, ani go nie promują,

Or. en

Poprawka 91
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, o ile nie zawierają 
odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu,

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń (w tym ogłoszeń lub 
oświadczeń takich jak te udostępniane 
organizacjom medialnym w odpowiedzi na 
bezpośrednie zapytania albo drogą 
rozpowszechniania takich informacji na 
konferencjach lub w pisemnych 
publikacjach i ogłoszeniach lub 
sprawozdaniach dla akcjonariuszy i / lub 
organów regulacyjnych) i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się do 
produktu leczniczego, na przykład 
dotyczących zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników oraz zwrotu 
kosztów, o ile takie ogłoszenia i materiały 
referencyjne nie zawierają odniesienia o 
charakterze promocyjnym do właściwości 
konkretnego produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu dyrektywy. Firmy powinny nadal mieć prawo podawania niektórych 
informacji. Na przykład zasady rynku giełdowego wymagają, aby przedsiębiorstwa w pełni i 
na bieżąco informowały inwestorów o istotnych zmianach, a pracownicy muszą być 
informowani o rozwoju przedsiębiorstwa. „Odniesienie do właściwości konkretnego 
produktu” można rozumieć jako wszelkie – zarówno pozytywne, jak i negatywne –
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oświadczenia na temat właściwości produktu i mogą one w niezamierzony sposób zakazywać 
oświadczeń o niepożądanych reakcjach i ostrzeżeniach.

Poprawka 92
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, o ile nie zawierają 
odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu,

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do informacji dotyczących 
zagrożenia, jakie dany produkt leczniczy 
stanowi dla środowiska, dostępności, 
zmian opakowania, ostrzeżenia na temat 
niepożądanego działania jako części 
ogólnych zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, o ile nie zawierają 
odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu ani nie zachęcają do konsumpcji 
danego produktu leczniczego, ani go nie 
promują,

Or. en

Uzasadnienie

W art. 86 ust. 2 obecnej dyrektywy 2001/83/WE wymieniono szczególne źródła, które zostały 
wyłączone z zakresu definicji „reklamy”. Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o 
definicję reklamy i informacji rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Liczne wyjątki proponowane przez Komisję poważnie zagrażają
obiektywności informacji. w rzeczywistości reklama mogłaby zostać objęta zbyt szeroką 
definicją „informacji”. Z tego powodu bardziej pożądane jest odniesienie się do szczególnych 
dokumentów opracowywanych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
wymienionych w tytule VIIIa.



AM\817858PL.doc 53/194 PE441.215v02-00

PL

Poprawka 93
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

– informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile informacje te 
oparte są na dowodach naukowych i nie 
ma odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje muszą opierać się na dowodach naukowych.

Poprawka 94
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

– informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
poszczególnych produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu dyrektywy. Firmy powinny nadal mieć prawo podawania niektórych 
informacji. Na przykład zasady rynku giełdowego wymagają, aby przedsiębiorstwa w pełni i 
na bieżąco informowały inwestorów o istotnych zmianach, a pracownicy muszą być 
informowani o rozwoju przedsiębiorstwa. „Odniesienie do właściwości konkretnego 
produktu” można rozumieć jako wszelkie – zarówno pozytywne, jak i negatywne –
oświadczenia na temat właściwości produktu i mogą one w niezamierzony sposób zakazywać 
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oświadczeń o niepożądanych reakcjach i ostrzeżeniach.

Poprawka 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacji kierowanych do ogółu
społeczeństwa przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, objętych przepisami 
tytułu VIIIa.

– informacji o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską,
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich, udostępnianych 
ogółowi społeczeństwa w zatwierdzonej 
formie przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, objętych 
przepisami tytułu VIIIa.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Niemające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 96
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacji kierowanych do ogółu – urzędowo zatwierdzonych dokumentów
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społeczeństwa przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, objętych przepisami 
tytułu VIIIa.

kierowanych do ogółu społeczeństwa przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską, objętych 
przepisami tytułu VIIIa.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie informacje wychodzące poza zakres dokumentów urzędowych lub informacji 
wymienionych w poprzednich tiret art. 86 ust. 2 muszą zostać urzędowo zatwierdzone zanim 
firmy farmaceutyczne będą mogły je udostępnić.

Poprawka 97
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– informacji kierowanych do ogółu 
społeczeństwa przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, objętych przepisami 
tytułu VIIIa.

– urzędowo zatwierdzonych dokumentów
o produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską.

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o definicję reklamy i informacji 
rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wyjątki 
proponowane przez Komisję poważnie zagrażają obiektywności informacji, ponieważ reklama 
mogłaby zostać objęta zbyt szeroką definicją informacji. Z tego powodu bardziej pożądane 
jest odniesienie się do szczególnych dokumentów opracowywanych przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, wymienionych w tytule VIIIa. Firmom należy również 
zezwolić na dalsze dostarczanie swoim inwestorom i pracownikom niektórych informacji, 
niedopuszczając jednak do nadużywania takich informacji (marketing szeptany).
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Poprawka 98
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń kierowanych do 
inwestorów i pracowników, dotyczących 
istotnych wydarzeń w sytuacji 
przedsiębiorstwa, pod warunkiem że nie 
są one wykorzystywane do promowania 
produktu wśród ogółu społeczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

W art. 86 ust. 2 obecnej dyrektywy 2001/83/WE wymieniono szczególne źródła, które zostały 
wyłączone z zakresu definicji „reklamy”. Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o 
definicję reklamy i informacji rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Liczne wyjątki proponowane przez Komisję poważnie zagrażają 
obiektywności informacji: w rzeczywistości reklama mogłaby zostać objęta zbyt szeroką 
definicją „informacji”. Z tego powodu bardziej pożądane jest odniesienie się do szczególnych 
dokumentów opracowywanych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
wymienionych w tytule VIIIa.

Poprawka 99
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 86 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„(2a) Podczas udzielania odstępstw od 
reklamy, o których mowa w ust. 2, 
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posiadacz zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i strona trzecia działająca w jego 
imieniu są identyfikowani jako tacy.”

Or. en

Uzasadnienie

Dla opinii publicznej musi być jasne, że informacje są udostępniane przez firmę 
farmaceutyczną: jeżeli informacje są udostępniane przez osobę trzecią, również musi być 
jasne, że ta strona trzecia działa w imieniu firmy farmaceutycznej.

Poprawka 100
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 86 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„(2a) Podczas udzielania odstępstw od 
reklamy, o których mowa w ustępie, 
posiadacz zezwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i strona trzecia działająca w jego 
imieniu są identyfikowani jako tacy.”

Or. en

Uzasadnienie

Dla opinii publicznej musi być jasne, że informacje są udostępniane przez firmę 
farmaceutyczną: jeżeli informacje są udostępniane przez osobę trzecią, również musi być 
jasne, że ta strona trzecia działa w imieniu firmy farmaceutycznej.

Poprawka 101
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy) 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W art. 86 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2b. W tym celu dodaje się zdanie: 
»Konflikt interesów: Niniejsze informacje 
zostały zebrane i rozpowszechnione przez 
[nazwa przedsiębiorstwa], który jest 
producentem [nazwa produktu 
leczniczego].«”

Or. en

Uzasadnienie

Standardowe zdanie umożliwia określenie w łatwy sposób, że informacje są udostępniane 
przez firmę farmaceutyczną lub w jej imieniu. Ważne jest, aby na początku zdania umieścić 
sformułowanie „Konflikt interesów”, aby uniknąć błędnego stosowania tego zdania: w innym 
przypadku można by je rozumieć jako gwarancję jakości lub wykorzystać do promocji 
wizerunku firmy farmaceutycznej.

Poprawka 102
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Artykuł 88 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:
„2. Do ogółu społeczeństwa można 
adresować reklamę – za wyjątkiem 
reklamy w telewizji – produktów 
leczniczych, które ze względu na swój 
skład i cel są przeznaczone i opracowane 
do stosowania bez interwencji lekarza 
ogólnego, do celów diagnostycznych lub 
na receptę lub do monitorowania 
leczenia, za radą farmaceuty, jeżeli jest 
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to konieczne.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zakazać reklamy w telewizji leków wydawanych bez recepty. Celem takiej reklamy jest 
jedynie zwiększenie konsumpcji danego produktu. Krótki czas trwania reklam telewizyjnych 
nie pozwala na przedstawienie istotnych informacji i odpowiednich ostrzeżeń.

Poprawka 103
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 88 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:

(2) Skreśla się art. 88 ust. 4.

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w 
interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

Aktualne przepisy ograniczają możliwości prowadzenia publicznych kampanii informacyjnych 
o szczepieniach. Już okazało się to wątpliwe (jednostronne informacje). Nowe sformułowanie 
umożliwi branży prowadzenie kampanii „w interesie zdrowia publicznego” na każdy temat. 
Takiego rozwiązania nie można zaakceptować. Jedynie właściwe organy powinny być 
upoważnione do prowadzenia kampanii dotyczących zdrowia publicznego. Prawo zezwala już 
branży na dostarczanie informacji na temat zdrowia publicznego, pod warunkiem że nie 
wspomina się w nich o produktach leczniczych (art. 86 ust. 2 tiret trzecie). 
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Poprawka 104
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 88 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:

skreślony

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w 
interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

Nowe sformułowanie art. 88 ust. 4 umożliwia branży prowadzenie „w interesie zdrowia 
publicznego” kampanii informacyjnych o chorobach na każdy temat. Aktualne przepisy 
ograniczają tę możliwość do kampanii o szczepieniach. Proponowana zmiana przepisów 
może prowadzić do wynajdowania chorób, powodując poważne zagrożenie zdrowia 
publicznego. Ponadto aktualne przepisy dają już przedsiębiorstwom możliwość prowadzenia 
kampanii zdrowotnych (np. o badaniach przesiewowych w kierunku nowotworów), pod 
warunkiem braku odniesień do właściwości konkretnego produktu.

Poprawka 105
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 88 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:

skreślony

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
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szczepień oraz innych kampanii w 
interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji znosi zakaz reklamy w kontekście zatwierdzonych przez państwa 
członkowskie kampanii informacyjnych o chorobach. Jest to niekonieczne i może prowadzić 
do wynajdowania chorób. Aktualne przepisy zezwalają już przedsiębiorstwom na 
prowadzenie kampanii zdrowotnych (np. o badaniach przesiewowych w kierunku 
nowotworów).

Poprawka 106
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001//83/EC
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Artykuł 88 ust. 4 otrzymuje 
następujące brzmienie:

skreślony

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w 
interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ogólne wykluczenie „innych kampanii” z zakazu reklamy kierowanej bezpośrednio do 
konsumenta zawiera w sobie ryzyko, że w przyszłości, aby dotrzeć do pacjentów pod 
„kampaniami w interesie zdrowia publicznego” będą się ukrywały kampanie reklamowe 
lekarstw wydawanych jedynie na receptę. Niedawne dowiedzione nadużycia, na przykład 
agresywna kampania marketingowa szczepionki Gardasil przeciwko wirusowi brodawczaka 
(HPV), uzasadniają sprzeciw wobec wyjątku dla zakazu kierowanej bezpośrednio do 



PE441.215v02-00 62/194 AM\817858PL.doc

PL

konsumenta reklamy szczepionek.  Kampanie na temat zdrowia publicznego prowadzone 
przez organy odpowiedzialne za opiekę zdrowotną powinny ewentualnie zastąpić promocję 
szczepionek.

Poprawka 107
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001//83/EC
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w interesie 
zdrowia publicznego prowadzonych przez 
branżę i zatwierdzonych przez właściwe 
organy państw członkowskich.

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii 
informacyjnych w interesie zdrowia 
publicznego prowadzonych przez branżę, 
jeżeli krajowe organy uznają, że występuje 
poważne zagrożenie.

Or. en

Uzasadnienie

Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek kampanii krajowe organy muszą poświadczyć 
występowanie poważnego zagrożenia.

Poprawka 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w 
interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień w interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 



AM\817858PL.doc 63/194 PE441.215v02-00

PL

zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.

państw członkowskich.

Or. en

Poprawka 109
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 
Dyrektywa 2001//83/EC
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii 
w interesie zdrowia publicznego 
prowadzonych przez branżę 
i zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień w interesie zdrowia publicznego 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie zaproponowane przez Komisję Europejską jest zdecydowanie zbyt niejasne i 
otwiera drogę kampaniom dotyczącym wszelkich tematów związanych ze zdrowiem 
publicznym.

Poprawka 110
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -4 a (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 94 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Artykuł 94 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie:
„1. W przypadku gdy posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
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osoba trzecia działająca w jego imieniu 
lub zgodnie z jego instrukcjami promuje 
bezpośrednio lub pośrednio produkty 
lecznicze […] wobec osób uprawnionych 
do ich przepisywania lub do 
dostarczania, nie można takim osobom 
dostarczać, oferować lub obiecywać 
żadnych upominków, korzyści 
pieniężnych lub świadczeń w naturze 
[…].”

Or. en

Uzasadnienie

W grę nie mogą wchodzić żadne podarunki ani inne korzyści, ponieważ według dowodów 
naukowych skłonność do odwzajemniania się wywiera potężny wpływ na zachowanie, nawet 
w przypadku małych podarunków.

Poprawka 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 -a (nowy), należy umieścić przed art. 100a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 -a
Państwa członkowskie i Komisja 
Europejska wspierają dostarczanie 
ogółowi społeczeństwa niezależnych 
informacji o produktach leczniczych. W 
tym celu po konsultacjach z 
zainteresowanymi podmiotami, takimi jak 
pracownicy służby zdrowia i organizacje 
pacjentów, państwa członkowskie 
przedstawiają krajowy program 
informowania pacjentów. Informacje są 
przedstawiane zarówno w formie 
elektronicznej, jak i drukowanej. Komisja 
służy pomocą i organizuje wymianę 
najlepszych wzorców.
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Państwa członkowskie i Komisja udzielają 
wsparcia finansowego niezależnym 
ośrodkom informacji o lekach, zachęcają 
do opracowywania niezależnych 
programów dalszego kształcenia dla 
pracowników służby zdrowia oraz rozwoju 
ich umiejętności krytycznej oceny.

Or. en

Poprawka 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 -a a (nowy), należy umieścić przed art. 100a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 -aa
Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
obowiązkowe informacje, o których mowa 
w art. 100b ust. 1, były udostępniane za 
pośrednictwem krajowych stron 
internetowych poświęconych zdrowiu w 
języku urzędowym lub językach 
urzędowych państwa członkowskiego, w 
którym zarejestrowana jest ta strona.
Strony te są monitorowane przez właściwy 
organ państwa członkowskiego lub organ 
przez niego wyznaczony zgodnie z art. 
100g. Strony są administrowane i 
zarządzane we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami, takimi jak 
pracownicy służby zdrowia i organizacje 
pacjentów.
Informacje przedstawiają zarówno 
korzyści, jak i ryzyko w jasny, opisowy 
sposób zrozumiały dla pacjenta, oraz 
podają łącze do krajowej strony 
internetowej poświęconej bezpieczeństwu 
produktów leczniczych. Za pośrednictwem 
stron internetowych przekazywane są 
pacjentom obowiązkowe informacje o 
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wszystkich dostępnych produktach 
leczniczych w danym państwie 
członkowskim, zarówno zatwierdzonych 
centralnie przez Europejską Agencję 
Leków, jak i lokalnie – przez dane 
państwo członkowskie.
W celu promowania wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego na stronach 
internetowych powinny znajdować się 
również ogólne informacje na temat 
leczenia różnych chorób, w tym rzadkich 
chorób, zarówno z użyciem środków 
leczniczych, jak i bez nich.
Mogą one również zawierać inne 
informacje określone w art. 100b ust. 2 
oraz w wytycznych Komisji dotyczących 
dozwolonych informacji.

Or. en

Poprawka 113
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. 
Informacje takie nie są uważane za 
reklamę do celów stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie na swoich 
stronach internetowych, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, urzędowych 
dokumentów o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, w językach urzędowych państw 
członkowskich, w których te produkty 
zostały dopuszczone.

Państwa członkowskie zezwalają również 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie na swoich 
stronach internetowych informacji o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
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wydawanych na receptę lekarską 
wymienionych w art. 86 ust. 2.
Podczas udostępniania takich informacji 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz każda osoba trzecia działająca 
w imieniu posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu są wyraźnie 
identyfikowani.

Or. en

Uzasadnienie

Firmom farmaceutycznym należy zezwolić jedynie na publikowanie urzędowych dokumentów 
lub dokumentów objętych art. 86 ust. 2.

Poprawka 114
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Bez uszczerbku dla znaczenia roli, jaką 
właściwe organy krajowe i pracownicy 
służby zdrowia odgrywają w 
informowaniu pacjentów i ogółu 
społeczeństwa o dopuszczonych 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, państwa członkowskie 
zezwalają posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na udostępnianie, 
bezpośrednio lub pośrednio przez stronę 
trzecią, ogółowi społeczeństwa lub jego 
członkom informacji o dopuszczonych 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, pod warunkiem że są one 
zgodne z przepisami niniejszego tytułu. 
Informacje takie nie są uważane za 
reklamę do celów stosowania tytułu VIII.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy podkreślić, że właściwe organy krajowe oraz pracownicy służby zdrowia są dla 
pacjentów i ogółu społeczeństwa najważniejszym i głównym źródłem wiarygodnych i 
obiektywnych informacji o produktach leczniczych. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą udzielać dodatkowych informacji, lecz nie mogą zastąpić właściwych 
organów krajowych oraz pracowników służby zdrowia.

Poprawka 115
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu.
Informacje takie nie są uważane za 
reklamę do celów stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez stronę trzecią 
określoną jako strona działąjąca w 
imieniu posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, ogółowi 
społeczeństwa lub jego członkom 
urzędowo zatwierdzonych dokumentów 
lub opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń o dopuszczonych 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, pod warunkiem że są one 
zgodne z przepisami niniejszego tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna kłaść główny nacisk na prawo pacjentów do otrzymania wiarygodnych 
informacji. Przy obecnym brzmieniu pojawia się pytanie o definicję reklamy i „informacji” 
rozpowszechnianych przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Dlatego też dla 
zapewnienia jasności bardziej pożądane jest odniesienie do „urzędowo zatwierdzonych 
dokumentów lub opartych na faktach, bogatych w informacje ogłoszeń” wymienionych w 
tytule VIIIa.
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Poprawka 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez stronę trzecią 
działąjącą w imieniu posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
ogółowi społeczeństwa lub jego członkom 
zatwierdzonych przez właściwy organ 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że informacje te i 
sposób ich podania są zgodne z przepisami 
niniejszego tytułu. Informacje takie nie są 
uważane za reklamę do celów stosowania 
tytułu VIII. Podczas udostępniania takich 
informacji identyfikuje się posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz ewentualną osobę trzecią, a wszystkie 
osoby trzecie działające w imieniu 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są wyraźnie identyfikowane 
jako takie.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Niemające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).
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Poprawka 117
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
urzędowo zatwierdzonych przez krajowe 
lub europejskie właściwe organy
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII. Podczas 
udostępniania takich informacji 
identyfikuje się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz ewentualną 
osobę trzecią, a wszystkie osoby trzecie 
działające w imieniu posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są 
wyraźnie identyfikowane jako takie.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dostarczane pacjentom i ogółowi społeczeństwa przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub osoby trzecie działające w ich imieniu powinny zostać 
zatwierdzone przez krajowe organy regulacyjne i powinny podlegać sprawnym mechanizmom 
kontroli przewidującym kary pieniężne egzekwowane przez krajowe i europejskie organy 
regulacyjne. Należy zawsze podawać źródło informacji.

Poprawka 118
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio 
lub pośrednio przez stronę trzecią, do 
ogółu społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na udostępnianie ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

Or. en

Uzasadnienie

Istotne jest, aby posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, który pragnie 
poinformować społeczeństwo o swoim produkcie, czynił to bezpośrednio, aby zapobiec 
problemom związanym z przypisaniem odpowiedzialności w przypadku ewentualnych 
naruszeń przepisów.

Poprawka 119
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Pracownicy służby zdrowia 
przedstawiający informacje o produktach 
farmaceutycznych lub urządzeniach 
medycznych podczas wydarzenia o 
charakterze publicznym, w formie 
drukowanej lub / i w radiu lub telewizji 
składają publicznie oświadczenie o swoich 
interesach, tzn. o wszelkich finansowych 
powiązaniach z posiadaczami pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu lub z osobami 
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trzecimi pracującymi w ich imieniu. 
Powyższe odnosi się również do 
świadczenia usług konsultacyjnych i 
doradztwa technicznego w zakresie 
przedmiotowego produktu / 
przedmiotowych produktów.

Or. en

Poprawka 120
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Niniejszy tytuł nie obejmuje: skreślony
a) informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;
b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom.

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności ustępów dyrektywy z celami określonymi we wniosku oraz dla 
lepszego zagwarantowania, że dostarczane informacje nie mają charakteru promocyjnego 
postanowienia zawarte w lit. a) i b) należy objąć zakresem tytułu VIII.

Poprawka 121
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa litera jest zbędna, ponieważ objęta jest art. 86 ust. 2.

Poprawka 122
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dla zapewnienia spójności tekstu, a zwłaszcza jasności tytułów VIII i VIIIa, niniejszy przepis 
(informacje odnoszące się do zdrowia ludzkiego lub chorób, przedstawiane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu) powinien nadal być uważany za odstępstwo od zakazu 
reklamy (art. 86 ust. 2 obecnej dyrektywy 2001/83/WE w wersji skonsolidowanej) i podlegać 
zakresowi tytułu VIII.

Poprawka 123
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Materiały dostarczane przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pracownikom 
służby zdrowia do rozprowadzenia wśród pacjentów nie powinny być wyłączone z tytułu 
„Informacje o produktach leczniczych wydawanych na receptę lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa”:  nie ma powodu, dla którego nie miałyby być monitorowane. Pracownicy 
służby zdrowia nie powinni być wykorzystywani jako roznosiciele reklam.

Poprawka 124
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Drukowane materiały dostarczane pracownikom służby zdrowia w celu przekazania ich 
pacjentom powinny podlegać tym samym kryteriom co inne środki rozpowszechniania 
informacji. Rozsądne byłoby więc, aby powyższy tytuł obejmował również tego rodzaju 
materiały. Materiały zawierające treści reklamowe mogą wywierać wpływ również na 
pracowników służby zdrowia. Nie ma obiektywnego powodu, dla którego materiały 
dostarczane pracownikom służby zdrowia w celu rozdania ich pacjentom miałyby nie 
podlegać przepisom tego tytułu.
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Poprawka 125
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom.

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pracownikom służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Niedopuszczalne jest wykluczenie materiałów dostarczanych pacjenotm przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu za pośrednictwem pracowników służby zdrowia. Tytuł 
ten powinien zatem wykluczać jedynie materiały dostarczane wyłącznie pracownikom służby 
zdrowia.

Poprawka 126
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń (w tym ogłoszeń lub 
oświadczeń udostępnianych organizacjom 
medialnym w odpowiedzi na bezpośrednie 
zapytanie albo poprzez rozpowszechnianie 
takich informacji na konferencjach lub w 
pisemnych publikacjach i ogłoszeniach 
lub sprawozdaniach dla udziałowców i / 
lub organów regulacyjnych) i materiałów 
referencyjnych na temat produktu 
leczniczego, odnoszących się na przykład 
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do zmian opakowania, ostrzeżenia na 
temat niepożądanego działania jako części 
ogólnych zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych, cenników i zwrotu kosztów, o 
ile ich celem nie jest reklamowanie 
konkretnych produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka jest zgodna z poprawką do art. 86 ust. 2, a jej celem jest sprecyzowanie 
zakresu dyrektywy. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinni mieć prawo 
podawania niektórych informacji. Zasady rynku giełdowego wymagają, aby przedsiębiorstwa 
w pełni i na bieżąco informowały inwestorów o istotnych zmianach, a pracownicy muszą być 
informowani o rozwoju przedsiębiorstwa. Określenie tego jest konieczne, aby umożliwić 
odpowiednie dostarczanie takich informacji.

Poprawka 127
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a – ustęp 2 – litera bb) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) materiałów przekazywanych 
pracownikom służby zdrowia na ich 
własny użytek;

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, by informacje przekazywane pracownikom służby zdrowia na ich własny 
użytek nie były objęte przepisami dyrektywy.

Poprawka 128
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100a a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 aa
Organy krajowe we współpracy z branżą, 
pracownikami służby zdrowia i 
organizacjami pacjentów organizują 
kampanie informacyjne mające na celu 
poprawę znajomości zagadnień 
zdrowotnych wśród ogółu społeczeństwa 
lub jego członków, lub promowanie 
zdrowego stylu życia. Kampanie 
informacyjne tego typu mogłyby 
obejmować między innymi takie 
zagadnienia jak: zagrożenia związane z 
fałszowanymi produktami leczniczymi, 
racjonalne stosowanie leków, prawa 
pacjentów biorących udział w testach 
klinicznych lub dobre zarządzanie 
(przejrzystość, ewentualne konflikty 
interesów). Kampanie takie nie zawierają 
odniesień o charakterze promocyjnym do 
właściwości konkretnego produktu. 

Or. en

Uzasadnienie

Kampanie informacyjne inicjowane przez organy krajowe i mające na celu lepszą ochronę 
zdrowia ludzi oraz poprawę znajomości zagadnień zdrowotnych mogłyby być bardzo 
przydatne i korzystne dla pacjentów. W celu zwiększenia jakości tych kampanii i 
zagwarantowania, że dotrą one w skuteczny sposób do pacjentów, organy krajowe powinny 
uwzględniać dotychczasowe doświadczenie branży, pracowników służby zdrowia i organizacji 
pacjentów.

Poprawka 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – wprowadzenie i litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może kierować do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
następujące rodzaje informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską:
a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy;

W odniesieniu do produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępnia ogółowi społeczeństwa 
lub jego członkom charakterystykę 
produktu leczniczego, etykietę i ulotkę 
dołączaną do opakowania, zatwierdzone 
przez właściwe organy, oraz ogólnie 
dostępną wersję sprawozdania z oceny 
sporządzonego przez właściwe organy.
Wśród ulotek dołączanych do opakowania 
umieszcza się tzw. „drug-fact-box”. 
Zawarte w nim informacje przedstawia się 
w sposób czytelny, wyróżniony i łatwy do 
wyodrębnienia od pozostałej treści.  Drug-
fact-box zawiera krótki opis niezbędnych 
informacji o produkcie leczniczym, 
ułatwiający pacjentowi zrozumienie 
przydatności produktu leczniczego i 
ewentualnego ryzyka związanego z jego 
stosowaniem, tak aby pacjent mógł go
stosować w sposób właściwy i bezpieczny. 
Zawiera także krótkie podsumowanie 
wyników badań klinicznych. Przed 
dostarczeniem drug-fact-box podlega 
zatwierdzeniu przez właściwy organ. Przed 
zatwierdzeniem wysłuchuje się organizacji 
pacjentów w taki sposób, który gwarantuje 
formułę odpowiednią dla pacjentów. 
Informacje te są udostępniane we 
wszystkich językach UE zarówno w formie 
elektronicznej, jak i drukowanej oraz w 
formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Niemające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 



AM\817858PL.doc 79/194 PE441.215v02-00

PL

informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 130
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
 Artykuł 100b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może kierować do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
następujące rodzaje informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską:

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może udostępniać ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom
następujące dokumenty o produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską:

Or. en

Uzasadnienie

Przy obecnym brzmieniu pojawia się znowu pytanie o definicję reklamy i informacji. Dlatego 
pożądane jest odniesienie do „dokumentów”.

Poprawka 131
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może kierować do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
następujące rodzaje informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską:

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może udostępniać ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom 
następujące dokumenty o produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską:

Or. en
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Uzasadnienie

O ile właściwe organy powinny mieć obowiązek udostępniania pewnych informacji, o tyle 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinni mieć tylko taką możliwość.

Poprawka 132
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może kierować do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
następujące rodzaje informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską:

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może udostępniać, za 
pośrednictwem swoich stron 
internetowych, ogółowi społeczeństwa lub 
jego członkom następujące rodzaje 
informacji o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską:

Or. en

Poprawka 133
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy;

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy. Informację tę przedstawia się w 
postaci wykazu w porządku alfabetycznym 
lub według klasy terapeutycznej i nie 
towarzyszą jej obrazki ani żadne 
dodatkowe informacje. Obejmuje ona 
oświadczenie dotyczące dostępności tych 
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samych informacji na stronie internetowej 
właściwej agencji krajowej oraz stronie 
internetowej Europejskiej Agencji Leków. 
Dokumenty udostępnia się w formacie 
PDF, który w sposób wiarygodny 
przedstawia oficjalnie zatwierdzone 
informacje sporządzone przez właściwe 
organy.

Or. en

Poprawka 134
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania,
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy;

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy.

Informację tę przedstawia się w postaci 
wykazu w porządku alfabetycznym lub 
według klasy terapeutycznej i nie 
towarzyszą jej obrazki ani żadne 
dodatkowe informacje, z wyjątkiem 
oświadczenia dotyczącego dostępności 
tych samych informacji na stronie 
internetowej właściwej agencji krajowej 
oraz stronie internetowej Europejskiej 
Agencji Leków.
Korzysta się z formatu PDF, który w 
sposób wiarygodny przedstawia oficjalnie 
zatwierdzone informacje sporządzone 
przez właściwe organy.

Or. en
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Uzasadnienie

Urzędowo zatwierdzone informacje powinny być dostępne na takich samych warunkach we 
wszystkich państwach członkowskich. By nie można było z nich korzystać w celach 
reklamowych, muszą one być przedstawiane w sposób neutralny. Informacje powinny być 
zgodne z informacjami urzędowo zatwierdzonymi; należy też poinformować pacjentów, że te 
same informacje są dostępne na stronach internetowych właściwych organów, które 
dostarczają informacji o wszystkich produktach, a nie tylko o produktach danej firmy 
farmaceutycznej.

Poprawka 135
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do 
opakowania, zatwierdzone przez właściwe 
organy; oraz ogólnie dostępna wersja 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy;

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dla pacjenta, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy; oraz ogólnie dostępna wersja 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy. Informacje te 
powinny być udostępniane w taki sam 
sposób we wszystkich państwach 
członkowskich, zarówno w formie 
elektronicznej, jak i drukowanej, oraz w 
formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych. Przedstawiciele 
organizacji pacjentów biorą udział w 
opracowywaniu tych informacji i 
udostępnianiu ich pacjentom.

Or. en

Uzasadnienie

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
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valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Poprawka 136
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy;

a) najnowsza charakterystyka produktu 
leczniczego, etykieta i ulotka dołączana do 
opakowania, zatwierdzone przez właściwe 
organy; oraz ogólnie dostępna wersja 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że udostępnia się tylko najnowszą charakterystykę produktu 
leczniczego.

Poprawka 137
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 

skreślona
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inny sposób;

Or. en

Uzasadnienie

Przeformułowana wersja ulotki dla pacjenta może zaszkodzić oryginałowi. Powinniśmy raczej 
skoncentrować się na poprawie zrozumiałości oficjalnych ulotek dla pacjenta.

Poprawka 138
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je 
w inny sposób;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy dopuścić do tego, aby charakterystyki produktu lub ulotki mogły być prezentowane 
częściowo. Ponadto formułowanie na różne sposoby może spowodować niejasność informacji 
dla pacjentów. 

Poprawka 139
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Nie ma potrzeby dostarczania informacji w dowolnym stylu.

Poprawka 140
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

skreślona

Or. en

Poprawka 141
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Dane naukowe należą do ogółu i powinny być udostępniane niezależnym naukowcom, którzy 
zechcą je przeanalizować w celu wczesnego wykrycia ryzyka. Pozwolenie przemysłowi 
farmaceutycznemu na sporządzanie dokumentów z wykorzystaniem tylko niektórych 
elementów charakterystyki produktu oraz na produkcję ulotek w dowolnym stylu jest 
nieskuteczne. Potencjalnie mylące będą również dwa typy ulotek, jeden oficjalnie 
zatwierdzony oraz przekształcona wersja stworzona przez producenta, a także doprowadzi to 
do rozpowszechniania informacji promocyjnych dotyczących leków wydawanych wyłącznie 
na receptę oraz do obciążeń administracyjnych w służbie zdrowia.

Poprawka 142
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Organy krajowe i europejskie (konsultacje z Europejską Agencją Leków na temat wzoru 
ulotki dla pacjenta) oraz Komisja (wniosek dotyczący bezpieczeństwa farmakoterapii) czynią 
poważne starania zmierzające do poprawienia ulotek dołączanych do opakowania. Firmy 
farmaceutyczne także inwestują w opracowywanie lepiej zrozumiałych ulotek, przy czym 
korzystają z testowania przez użytkowników. Istnieje potrzeba poprawy urzędowo 
zatwierdzanych informacji i ułatwienia dostępu do nich, ale nie ma potrzeby wydawania 
dodatkowych środków na opracowywanie i badanie ulotek w dowolnym stylu. Mylące dla 
konsumentów byłyby dwie ulotki: ulotka urzędowo zatwierdzona i ulotka w dowolnym stylu.

Amendement 143
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób, zrozumiały dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków, bez 
obniżania jakości i rzetelności informacji. 
Przyczyna podania informacji w inny 
sposób musi być wyraźnie uzasadniona;

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że informację trzeba przedstawiać w języku zrozumiałym dla szerokiego 
kręgu odbiorców przy zachowaniu jej wysokiej jakości. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, że 
informacja już istnieje i jest przedstawiona w określony sposób, musi być poważny powód 
przestawienia jej w inny sposób, by uniknąć nieporozumień.
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Amendement 144
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułuje je w 
sposób przyjazny dla pacjentów, bez 
uszczerbku dla zrozumiałości i 
bezstronnego charakteru udostępnionych 
informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawa ulotek dołączonych do opakowania jest elementem zasadniczym lepszego 
informowania pacjentów i ogółu społeczeństwa o produktach leczniczych. Jednak 
umożliwianie posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przedstawiania 
najważniejszych informacji w inny sposób może wywołać nieporozumienia i doprowadzić do 
podawania informacji stronniczych (np. pomijanie informacji, podkreślanie korzyści 
wynikających ze stosowania leku z jednoczesnym pomniejszaniem ryzyka). Dlatego niezbędne 
jest podkreślenie, że informacje można udostępniać w sposób bardziej przystępny dla 
pacjentów, o ile nie narusza to jakości informacji.

Amendement 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
 Artykuł 100b – litera b) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
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opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułuje je w 
sposób zrozumiały dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków, bez 
obniżania jakości i rzetelności informacji;

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że podanie informacji w inny sposób musi ułatwiać pacjentom zrozumienie 
informacji, oraz w celu formułowania w sposób bardziej przystępny dla pacjentów.

Amendement 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy;

Or. en

Uzasadnienie

Przemysł farmaceutyczny nie może mieć swobody wydawania ulotek w dowolnym stylu, co 
stanowiłoby okazję do przedstawiania informacji wybiórczych i prowadziłoby do sytuacji, w 
której istniałyby dwa rodzaje ulotek: ulotka urzędowo zatwierdzona i ulotka w dowolnym 
stylu. Zamiast tego należy lepiej opracować urzędową, zatwierdzoną ulotkę i zwiększyć jej 
dostępność. W szczególności należy zoptymalizować art. 59 dyrektywy określający zawartość 
ulotki dołączanej do opakowania, tak aby podnieść jakość i zwiększyć czytelność ulotki i 
etykiety.
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Amendement 147
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) ulotkę dołączaną do opakowania;

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie przemysłowi farmaceutycznemu na sporządzanie dokumentów z wykorzystaniem 
tylko niektórych elementów charakterystyki produktu przy pominięciu innych elementów 
koniecznych do pełnego zrozumienia oraz na produkcję ulotek w dowolnym stylu jest 
nieskuteczne. Potencjalnie mylące byłyby również dwa typy ulotek w obrocie, jeden oficjalnie 
zatwierdzony oraz przekształcona wersja stworzona przez producenta. Istnieje ryzyko, że 
doprowadzi to do rozpowszechniania wśród ogółu społeczeństwa informacji promocyjnych 
dotyczących leków oraz do obciążeń administracyjnych w służbie zdrowia.

Amendement 148
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz 
oparte na faktach, bogate w informacje 
ogłoszenia i materiały referencyjne 
odnoszące się na przykład do zmian 
opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten jest zbędny, ponieważ art. 86 obowiązującej dyrektywy 2001/83/WE już zezwala na 
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„oparte na faktach, bogate w informacje ogłoszenia (…) o ile nie zawierają odniesienia do 
właściwości konkretnego produktu” (poprawka 11 proponuje dodanie „informacji 
dotyczących zagrożenia, jakie dany produkt leczniczy stanowi dla środowiska”). Ważne jest 
zachowanie zastrzeżenia „o ile nie zawierają odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu”, tak by utrzymać zakaz reklamy kierowanej bezpośrednio do konsumenta.

Amendement 149
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz 
oparte na faktach, bogate w informacje 
ogłoszenia i materiały referencyjne 
odnoszące się na przykład do zmian 
opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższy tekst jest częściowo zbędny w obliczu obowiązujących przepisów art. 86 ust. 2. 
Autor proponuje dodanie informacji o wpływie na środowisko naturalne do art. 86 ust. 2, a w 
tym przypadku przepis ten staje się całkowicie zbędny.

Poprawka 150
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz 
oparte na faktach, bogate w informacje 

c) informacje dotyczące unieszkodliwiania 
niewykorzystanych produktów leczniczych 
lub odpadów pochodzących z produktów 
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ogłoszenia i materiały referencyjne 
odnoszące się na przykład do zmian 
opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

leczniczych, jak również odniesienie do 
wszelkiego rodzaju systemu gromadzenia;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie znaczenia informacji dotyczących wpływu produktu leczniczego na 
środowisko naturalne. Drugą część ustępu należy wykreślić, ponieważ jest niespójna z art. 86 
obecnie obowiązujących przepisów, który dopuszcza „oparte na faktach, bogate w informacje 
ogłoszeń i materiałów referencyjnych, odnoszące się na przykład do zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego działania jako części ogólnych zabezpieczeń leków, 
katalogów handlowych i cenników, o ile nie zawierają odniesienia do właściwości 
konkretnego produktu” nieobjęte Tytułem VIII.

Amendement 151
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz 
oparte na faktach, bogate w informacje 
ogłoszenia i materiały referencyjne 
odnoszące się na przykład do zmian 
opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

c) informacje dotyczące unieszkodliwiania 
niewykorzystanych produktów leczniczych 
lub odpadów pochodzących z produktów 
leczniczych, jak również odniesienie do 
wszelkiego rodzaju systemu gromadzenia, 
o ile nie zawierają odniesienia do 
właściwości konkretnego produktu;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest objaśnienie znaczenia informacji dotyczących wpływu produktu leczniczego na 
środowisko naturalne i zapewnienie braku odniesienia do konkretnego produktu.  Drugą 
część ustępu należy usunąć. Sformułowanie proponowanego art. 100b lit. c) może prowadzić 
do oświadczeń w rodzaju „od dzisiaj lek na receptę XH jest tańszy o 20%” lub „nowe 
opakowanie LK zawiera teraz 30 tabletek więcej”. Nie wolno do tego dopuścić, ponieważ 
byłaby to oczywiście reklama.
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Amendement 152
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz oparte 
na faktach, bogate w informacje ogłoszenia 
i materiały referencyjne odnoszące się na 
przykład do zmian opakowania lub 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania;

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, dostępności i
cen oraz oparte na faktach, bogate w 
informacje ogłoszenia – o ile nie następuje 
porównanie w stosunku do wcześniejszej 
sytuacji lub innego produktu leczniczego 
tego samego rodzaju – i materiały 
referencyjne na temat produktu 
leczniczego, odnoszące się na przykład do 
zmian opakowania, zwrotu kosztów lub 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne są pewne wyjaśnienia dotyczące informacji o cenach i zwrocie kosztów, tak aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie dokonywali porównań w stosunku do 
wcześniejszej sytuacji i do innych podobnych produktów, co miałoby wpływ na wybór 
dokonywany przez pacjenta. Dzięki temu można zagwarantować, że informacje pozostaną 
obiektywne, oparte na faktach i nie będą zachęcać do zakupu. Przydatne byłoby także 
umieszczenie na liście informacji dotyczących zwrotu kosztów jako przykład opartych na 
faktach informacji, które powinny być dozwolone na mocy niniejszej klauzuli.

Amendement 153
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz 
oparte na faktach, bogate w informacje 
ogłoszenia i materiały referencyjne 
odnoszące się na przykład do zmian 
opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko i materiały 
referencyjne odnoszące się na przykład do 
zmian opakowania lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;

Or. en

Amendement 154
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz oparte 
na faktach, bogate w informacje ogłoszenia 
i materiały referencyjne odnoszące się na 
przykład do zmian opakowania lub 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania;

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz oparte 
na faktach, bogate w informacje ogłoszenia 
i materiały referencyjne odnoszące się na 
przykład do zmian opakowania lub 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania, interakcji i przeciwwskazań;

Or. en

Uzasadnienie

Interakcje i przeciwwskazania są tak istotne, jak ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania.

Poprawka 155
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera ca) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) okresowe raporty o bezpieczeństwie;

Or. en

Uzasadnienie

Dane naukowe należą do ogółu i powinny być udostępniane niezależnym naukowcom, którzy 
zechcą je przeanalizować w celu wczesnego wykrycia ryzyka. Pozwolenie przemysłowi 
farmaceutycznemu na sporządzanie dokumentów z wykorzystaniem tylko niektórych 
elementów charakterystyki produktu oraz na produkcję ulotek w dowolnym stylu jest 
nieskuteczne. Potencjalnie mylące będą również dwa typy ulotek, jeden oficjalnie 
zatwierdzony oraz przekształcona wersja stworzona przez producenta, a także doprowadzi to 
do rozpowszechniania informacji promocyjnych dotyczących leków wydawanych wyłącznie 
na receptę oraz do obciążeń administracyjnych w służbie zdrowia.

Poprawka 156
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu nie może udostępniać wyników 
nieinterwencyjnych badań naukowych, ponieważ są one często promocyjne i nieuregulowane.
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Poprawka 157
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Według Komisji nieinterwencyjne badania naukowe często są niskiej jakości i mają charakter 
reklamowy. Ponadto wszelkie istotne informacje na temat badań znajdują się na ulotce 
dołączanej do opakowania oraz w charakterystyce produktu leczniczego, które stanowią część 
dokumentacji wniosku o rejestrację. Nie ma potrzeby, by zezwalać przemysłowi 
farmaceutycznemu na wybieranie tylko niektórych informacji z pominięciem innych 
elementów, podczas gdy one wszystkie są niezbędne do właściwego ich zrozumienia. 
Informacje na temat produktu leczniczego nie powinny mieć charakteru reklamowego.

Poprawka 158
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 

skreślona
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profilaktyki i leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Według Komisji Europejskiej (konsultacje publiczne na temat nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakologii, punkt 3.2.5.) nieinterwencyjne badania naukowe często są niskiej jakości i mają 
charakter reklamowy. Nie mogą więc stanowić podstawy do informowania ogółu 
społeczeństwa. Informacje na temat produktu leczniczego jako środka zapobiegania chorobie 
lub jej leczenia powinny być traktowane jako reklama.

Poprawka 159
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Ustęp ten dotyczy informacji niezatwierdzonych przez właściwy organ, i są to informacje 
otrzymywane pasywnie, co może prowadzić do użycia niezgodnego z przeznaczeniem. Według 
Komisji Europejskiej nieinterwencyjne badania naukowe często są niskiej jakości i mają 
charakter reklamowy. Wszelkie istotne informacje na temat badań znajdują się na ulotce 
dołączanej do opakowania oraz w charakterystyce produktu leczniczego, które stanowią część 
dokumentacji wniosku o rejestrację. Nie ma potrzeby, by zezwalać przemysłowi na wybieranie 
tylko niektórych informacji z charakterystyki produktu leczniczego, ponieważ istnieje ryzyko, 
że będzie to prowadzić do rozpowszechniania wśród ogółu społeczeństwa informacji 
promocyjnych.
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Poprawka 160
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka odnosi się do informacji, które nie zostały zatwierdzone przez 
właściwe organy podczas rejestracji produktów leczniczych i w rzeczywistości stanowią 
ukrytą informację „poszukującą” odbiorcy. Wszelkie istotne informacje na temat badań 
znajdują się na ulotce dołączanej do opakowania oraz w charakterystyce produktu 
leczniczego, które stanowią część dokumentacji wniosku o rejestrację.

Poprawka 161
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

d) inne informacje o produktach 
leczniczych podawane na podstawie 
niniejszego tytułu i spełniające krytetria z 
art. 100d, które nie mają na celu 
reklamowania określonego produktu.
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Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie proponowanego tekstu jest trudne do zrozumienia i stosowania w praktyce. 
Prowadziłoby do odmiennych praktyk w państwach członkowskich. Na przykład mogłoby 
zagrozić podawaniu informacji o badaniach klinicznych przedstawianych w bazach danych 
przejrzystości badań klinicznych, co byłoby oczywiście ze szkodą dla zdrowia publicznego i 
nie leżałoby w niczyim interesie.

Poprawka 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

d) środki towarzyszące profilaktyce i 
leczeniu. Informacje takie Agencja 
sprawdza przed ich udostępnieniem 
zgodnie z art. 20b ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004.

Or. en

Poprawka 163
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) inne informacje o produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udzielane zgodnie z niniejszym 
tytułem, w tym wyniki badań 
farmaceutycznych i przedklinicznych lub 



PE441.215v02-00 100/194 AM\817858PL.doc

PL

prób klinicznych, które to informacje 
spełniają kryteria określone w art. 100d i 
nie promują żadnego konkretnego 
produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć możliwość uzyskania informacji na temat badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych oraz prób klinicznych. Biorąc jednak pod uwagę delikatny charakter tych 
badań i prób, nie można zobowiązać firm farmaceutycznych do udostępniania dokumentacji 
takich badań. Powinny mieć one jednak prawo do udostępnienia tej dokumentacji, jeżeli tego 
zechcą.

Poprawka 164
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100b – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dane przedkliniczne i kliniczne na 
temat produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Dane naukowe należą do ogółu i powinny być udostępniane niezależnym naukowcom, którzy 
zechcą je przeanalizować w celu wczesnego wykrycia ryzyka. Pozwolenie przemysłowi 
farmaceutycznemu na sporządzanie dokumentów z wykorzystaniem tylko niektórych 
elementów charakterystyki produktu oraz na produkcję ulotek w dowolnym stylu jest 
nieskuteczne. Potencjalnie mylące będą również dwa typy ulotek, jeden oficjalnie 
zatwierdzony oraz przekształcona wersja stworzona przez producenta, a także doprowadzi to 
do rozpowszechniania informacji promocyjnych dotyczących leków wydawanych wyłącznie 
na receptę oraz do obciążeń administracyjnych w służbie zdrowia. 
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Poprawka 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie 
przez następujące kanały:

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, zatwierdzone przez właściwy 
organ i udostępniane ogółowi 
społeczeństwa lub jego członkom przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio ani w gazetach, czasopismach 
czy podobnych publikacjach. Posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
może dostarczać informacje zatwierdzone 
w art. 100b w internecie. Informacji tych 
nie dostarcza się ogółowi społeczeństwa 
lub jego członkom bez ich żądania ani też 
aktywnie, i udostępniane są one wyłącznie 
przez następujące kanały:

Or. en

Poprawka 166
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie przez 

Komunikaty o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udostępniane ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję, 
telewizję internetową, materiały 



PE441.215v02-00 102/194 AM\817858PL.doc

PL

następujące kanały: audiowizualne, gazety, czasopisma lub 
podobne publikacji ani przez radio.  
Udostępniane są wyłącznie przez strony 
internetowe posiadacza zezwolenia na 
dopuszczenie, tak aby zapobiec aktywnej 
dystrybucji niechcianych materiałów wśród 
ogółu społeczeństwa lub jego członków.

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;
c) odpowiedzi udzielane w formie 
pisemnej na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną.

Or. en

Uzasadnienie

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Dyrektywa 2001/83/WE.
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Poprawka 167
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie 
przez następujące kanały:

Dokumenty o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udostępniane są wyłącznie przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu poprzez jego stronę internetową.

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;
b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;
c) odpowiedzi udzielane w formie 
pisemnej na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną.

Or. en

Uzasadnienie

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.
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Poprawka 168
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udostępniane ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję, 
strony internetowe, radio lub gazety, 
czasopisma lub podobne publikacje.
Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

Or. en

Uzasadnienie

Do wykazu należy dołączyć „strony internetowe” jako popularny sposób przekazywania 
społeczeństwu wiadomości.

Poprawka 169
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie przez 

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udostępniane ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję, 
telewizję internetową, materiały 
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następujące kanały: audiowizualne, gazety, czasopisma lub 
podobne publikacje ani przez radio.  
Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o produktach leczniczych udostępniane przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinny być przekazywane ogółowi społeczeństwa za pośrednictwem 
określonych kanałów komunikacji, w tym stron internetowych posiadacza pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, tak aby osoby poszukujące informacji o danym leku wiedziały, gdzie 
ich szukać oraz były świadome, że źródłem informacji jest posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. W przypadku gdy informacje są rozpowszechniane przez telewizję, 
telewizję internetową, radio lub publikacje dotyczące zdrowia, pacjenci nie są chronieni 
przed takimi niechcianymi informacjami, dlatego taki sposób rozpowszechniania nie powinien 
być dozwolony. Materiały audiowizualne na stronach internetowych mogą umożliwiać ukrytą 
reklamę, dlatego nie powinny być dozwolone.

Poprawka 170
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

 Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską udostępniane ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję,
radio lub media drukowane. Udostępniane 
są wyłącznie przez następujące kanały:

Or. en

Uzasadnienie

Materiały drukowane przeznaczone do dystrybucji wśród pacjentów nie są odpowiednim 
sposobem rozpowszechniania informacji o lekach wydawanych wyłącznie na receptę. 
Stanowiłoby to informację „poszukującą” odbiorcy, natomiast zakres dyrektywy powinien 
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ograniczać się do informacji, których pacjenci poszukują w sposób aktywny. Dlatego należy 
zlikwidować możliwość rozpowszechniania informacji za pomocą mediów drukowanych.

Poprawka 171
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dostarczane w publikacjach na temat zdrowia stanowią formę niechcianej 
informacji, dlatego też nie jest to odpowiedni kanał rozpowszechniania.

Poprawka 172
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

skreślona

Or. en
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Uzasadnienie

Komisarz Verheugen stwierdził poprzednio, że każda publikacja zawierająca dział na temat 
zdrowia może zostać zakwalifikowana jako publikacja dotycząca zdrowia. Działy na temat 
zdrowia można znaleźć w prawie wszystkich mediach drukowanych, począwszy od prasy 
brukowej do prasy opiniotwórczej. Stworzyłoby to możliwość reklamy w mediach 
drukowanych. Niniejsze postanowienie stanowi jeden z najbardziej widocznych dowodów 
bezpodstawności tego wniosku. Pozyskiwanie nowych znaczących klientów przez media 
drukowane z pewnością nie leży w interesie zdrowia publicznego.

Poprawka 173
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dostarczane w publikacjach dotyczących zdrowia stanowią formę niechcianej 
informacji, dlatego też nie jest to odpowiedni kanał rozpowszechniania.

Poprawka 174
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 

skreślona
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wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje o produktach leczniczych wydawanych jedynie na receptę lekarską udostępniane 
przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinny być przekazywane ogółowi 
społeczeństwa jedynie za pośrednictwem określonych kanałów komunikacji, tak aby osoby 
poszukujące informacji o danym leku wiedziały, gdzie ich szukać oraz były świadome, że 
źródłem informacji jest posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. W przypadku gdy 
informacje są rozpowszechniane  np. w publikacjach dotyczących zdrowia pacjenci nie są 
chronieni przed takimi niechcianymi informacjami, dlatego taki sposób rozpowszechniania 
nie powinien być dozwolony.

Poprawka 175
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) broszury, ulotki i inne kategorie 
informacji drukowanych, w tym 
publikacje dotyczące zdrowia określone w 
wytycznych Komisji dotyczących 
dozwolonych informacji, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie wyrażenia „publikacje dotyczące zdrowia” nie jest jasne, co może prowadzić do 
rozbieżnych praktyk. Materiały drukowane pozostają jednak ważną metodą zaspokajania 
zapotrzebowania pacjentów i obywateli na lepszy dostęp do informacji na temat produktów 
leczniczych wydawanych na receptę (np. grup ludności posiadających dostęp do Internetu), 
pod warunkiem że zabiega o to ogół społeczeństwa. Ważne jest wyjaśnienie, że takie materiały 
mogą być dostarczane, podobnie jak inne materiały określone przez poszczególne państwa 
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członkowskie, za wyjątkiem informacji „poszukujących” odbiorcy za pośrednictwem 
tradycyjnych kanałów medialnych.

Poprawka 176
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) broszury, ulotki, informacje 
audiowizualne i inne kategorie informacji 
drukowanych, w tym publikacje dotyczące 
zdrowia określone przez państwo 
członkowskie publikacji, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Znaczenie wyrażenia „publikacje dotyczące zdrowia” nie jest jasne, co może prowadzić do 
rozbieżnych praktyk. Materiały drukowane oraz inne narzędzia komunikacji (np. CD-ROM-y 
wspierające bezpieczne i skuteczne stosowanie leków) pozostają jednak ważną metodą 
zaspokajania zapotrzebowania pacjentów i obywateli na lepszy dostęp do informacji na temat 
produktów leczniczych (np. grup ludności posiadających dostęp do Internetu). Ważne jest 
wyjaśnienie, że takie materiały mogą być dostarczane, podobnie jak inne materiały określone 
przez poszczególne państwa członkowskie, za wyjątkiem informacji „poszukujących” 
odbiorcy za pośrednictwem tradycyjnych kanałów medialnych.

Poprawka 177
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a) 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
w wytycznych Komisji dotyczących 
dozwolonych informacji, takie jak 
broszury, ulotki i inne kategorie 
informacji drukowanych, w tym oceniane 
przez środowisko pisma medyczne, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Celem dyrektywy jest wyeliminowanie nierówności w Europie pod względem dostępu 
pacjentów do informacji. Z tego powodu powinna istnieć wspólna definicja publikacji 
dotyczących zdrowia. Poprawka precyzuje, że publikacje dotyczące zdrowia nie obejmują 
środków masowego przekazu.

Poprawka 178
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
w europejskich wytycznych dotyczących 
dozwolonych informacji, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez umożliwienie państwom członkowskim zdefiniowania „publikacji dotyczących 
zdrowia” nie zostanie osiągnięty podstawowy cel dyrektywy, tzn. wyeliminowanie w UE 
nierówności pod względem dostępu pacjentów i ogółu społeczeństwa do informacji (punkt 3 
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preambuły). Europejskie wytyczne dotyczące dozwolonych informacji, zaproponowane w art. 
100g ust. 2, zapewnią wszystkim pacjentom we wszystkich państwach członkowskich UE 
sprawiedliwy dostęp do informacji.

Poprawka 179
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe i inne repozytoria 
elektroniczne zawierające informacje na 
temat produktów leczniczych, za 
wyłączeniem rozpowszechniania wśród 
obywateli niechcianych informacji przy 
pomocy środków masowej komunikacji, 
takich jak e-maile i telefoniczne 
wiadomości tekstowe skierowane do wielu 
odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że dozwolone jest dostarczanie dobrych jakościowo informacji 
niemających charakteru promocyjnego za pośrednictwem repozytoriów elektronicznych, które 
nie ograniczają się do stron internetowych. Istnieją już środki komunikacji elektronicznej, 
inne niż strony internetowe, poprzez które osoby poszukujące informacji mogą dotrzeć do 
informacji referencyjnych (np. referencyjne strony tekstowe udostępniane poprzez telewizję 
lub systemy telefonii). Internet również staje się o wiele bardziej dynamiczny, wychodząc poza 
statyczne strony internetowe. Istotne jest, aby dyrektywa była dostosowana do przyszłości.

Poprawka 180
Miroslav Ouzký

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)



PE441.215v02-00 112/194 AM\817858PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe i inne repozytoria 
elektroniczne zawierające informacje, za 
wyłączeniem rozpowszechniania wśród 
obywateli niechcianych informacji przy 
pomocy środków masowej komunikacji, 
takich jak e-maile i telefoniczne 
wiadomości tekstowe skierowane do wielu 
odbiorców;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest wyjaśnienie, że dozwolone jest dostarczanie dobrych jakościowo informacji 
niemających charakteru promocyjnego za pośrednictwem repozytoriów elektronicznych (które 
nie ograniczają się do stron internetowych). Istotne jest, aby dyrektywa była dostosowana do 
przyszłości, ponieważ Internet staje się bardziej dynamiczny, wychodząc poza statyczne strony 
internetowe. Jedynie dostarczanie informacji, których pacjenci poszukują („pull”) jest do 
przyjęcia, dostarczania informacji niechcianych („pushing”) nie można zaakceptować. 
Odniesienie do środków masowej komunikacji podkreśla rozróżnienie pomiędzy informacjami 
typu „push” i „pull” oraz wzmacnia zakaz rozpowszechniania niechcianych informacji.

Poprawka 181
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
temat produktów leczniczych, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. fr
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Uzasadnienie

Informacje o produktach leczniczych nie powinny być rozpowszechniane na dowolnych 
stronach internetowych. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są odpowiedzialni 
za treści zamieszczane on-line.

Poprawka 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
temat produktów leczniczych, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba wyjaśnić, że posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinien publikować 
udostępniane przez siebie informacje o produktach leczniczych, niemające charakteru 
promocyjnego, na swojej stronie internetowej.

Poprawka 183
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 

b) strony internetowe posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
temat produktów leczniczych, za 
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wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Uzasadnienie

Ogromne znaczenie ma to, aby pacjent od razu wiedział, kto jest operatorem strony 
internetowej. Można to zagwarantować poprzez upewnienie się, że adres strony internetowej 
(URL) zawiera (obok jasno określonego znaku firmowego) nazwę posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Przejrzystość ma podstawowe znaczenie: pacjent musi wiedzieć, kim 
jest autor danej informacji (np. firma farmaceutyczna, pracownicy służby zdrowia, 
ubezpieczyciele zdrowotni), ważna jest również możliwość łatwego rozróżnienia między 
legalnymi i nielegalnymi stronami internetowymi.

Poprawka 184
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
temat produktów leczniczych, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. en

Poprawka 185
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiedzi udzielane w formie 
pisemnej na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną.

c) odpowiedzi na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci często domagają się natychmiastowych i bezpośrednich wyjaśnień na temat 
informacji zawartych w ulotce dołączanej do opakowania lub chcą uzyskać dodatkowe 
informacje. Wymóg, zgodnie z którym odpowiedź może być dozwolona jedynie w formie 
pisemnej, powodowałby dla pacjentów dodatkowe opóźnienia, które w pewnych 
okolicznościach mogłyby mieć negatywny wpływ na ich zdrowie. Dlatego należy dopuścić 
zarówno ustne, jak i pisemne odpowiedzi na indywidualne zapytania o informacje medyczne.

Poprawka 186
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100c – ustęp 1a i 1b(nowe) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Jeżeli właściwe organy krajowe uznają to 
za stosowne, mogą również udostępnić 
ogółowi społeczeństwa informacje o 
produktach leczniczych oraz inne istotne 
informacje na temat zdrowia w 
porozumieniu z dostawcami usług 
internetowych, którzy mogą 
upowszechniać informacje leżące w 
interesie społecznym zgodnie z art 21 ust. 
4 dyrektywy 2009/136/WE w sprawie 
usługi powszechnej i związanych z 
sieciami i usługami łączności 
elektronicznej praw użytkowników.
W takim przypadku informacje 
udostępnia się w ten sam sposób, w jaki 
przebiega zwykła komunikacja między 
przedsiębiorstwami a ich abonentami. 
Jako że informacje o produktach 
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leczniczych nie są objęte zakresem art. 21 
ust 4. dyrektywy 2009/136/WE, dostawcy 
usług internetowych mogą obciążyć 
kosztami udostępnienia takich informacji 
organy krajowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Wiadomości użyteczności publicznej, o których mowa w dyrektywie 2009/136/WE, odnoszą 
się do usług w zakresie komunikacji elektronicznej. Jednak informacje o lekach oraz bardziej 
ogólne informacje o zdrowiu mogą również leżeć w interesie publicznym. Ponieważ ten rodzaj 
informacji nie jest objęty zakresem przepisów dyrektywy o usłudze powszechnej, proponuje 
się, aby korzystać z tych ram w oparciu o dobrowolne porozumienia między dostawcami usług 
internetowych a organami krajowymi. Z tego kanału należy korzystać, wyłącznie jeżeli organy 
krajowe uznają to za konieczne i kiedy ma to dodatkową wartość w postaci wyższej 
skuteczności niż w przypadku pozostałych zwykłych kanałów.

Poprawka 187
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod względem treści i formy informacje 
o dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską 
kierowane do ogółu społeczeństwa lub 
jego członków przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
spełniają następujące warunki:

skreślony

a) muszą być obiektywne i bezstronne; w 
związku z tym informacjom o korzyściach 
danego produktu leczniczego powinny 
towarzyszyć również informacje o ryzyku 
związanym ze stosowaniem tego produktu;
b) muszą uwzględniać powszechne 
potrzeby i oczekiwania pacjentów;
c) muszą być oparte na dowodach, 
możliwe do sprawdzenia i zawierać 
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odniesienie do poziomu dowodów;
d) muszą być aktualne i zawierać 
odniesienie do daty opublikowania lub 
ostatniej aktualizacji informacji;
e) muszą być rzetelne, zgodne z faktami i 
nie mogą wprowadzać w błąd;
f) muszą być zrozumiałe dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;
g) należy wyraźnie wskazać ich źródło i 
autorstwo, jak również podać odniesienia 
do wszelkich dokumentów referencyjnych;
h) nie mogą być sprzeczne z 
charakterystyką produktu leczniczego, 
etykietą ani ulotką dołączaną do 
opakowania, zatwierdzonymi przez 
właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Wymienione „warunki” są nierealistyczne i nie pozwalają przekazać użytecznych informacji 
dla pacjenta (arkusz danych forum farmaceutycznego dotyczący cukrzycy, przesłany do 
konsultacji w maju 2007 r., oparty był na tych „kryteriach jakości”, został jednak 
jednogłośnie uznany za dokument bezużyteczny i o miernej jakości).

Poprawka 188
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Pod względem treści i formy informacje 
o dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską 
kierowane do ogółu społeczeństwa lub 
jego członków przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
spełniają następujące warunki:

skreślony
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a) muszą być obiektywne i bezstronne; w 
związku z tym informacjom o korzyściach 
danego produktu leczniczego powinny 
towarzyszyć również informacje o ryzyku 
związanym ze stosowaniem tego produktu;
b) muszą uwzględniać powszechne 
potrzeby i oczekiwania pacjentów;
c) muszą być oparte na dowodach, 
możliwe do sprawdzenia i zawierać 
odniesienie do poziomu dowodów;
d) muszą być aktualne i zawierać 
odniesienie do daty opublikowania lub 
ostatniej aktualizacji informacji;
e) muszą być rzetelne, zgodne z faktami i 
nie mogą wprowadzać w błąd;
f) muszą być zrozumiałe dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;
g) należy wyraźnie wskazać ich źródło i 
autorstwo, jak również podać odniesienia 
do wszelkich dokumentów referencyjnych;
h) nie mogą być sprzeczne z 
charakterystyką produktu leczniczego, 
etykietą ani ulotką dołączaną do 
opakowania, zatwierdzonymi przez 
właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli informacje ograniczone są do dokumentów oficjalnych, nie ma potrzeby wprowadzania 
żadnych kryteriów jakościowych.

Poprawka 189
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 1 – litera b)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) muszą uwzględniać powszechne 
potrzeby i oczekiwania pacjentów;

b) muszą być zorientowane na pacjenta, 
aby lepiej odpowiadać jego potrzebom;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana sformułowania w celu lepszego odzwierciedlenia jednego z głównych celów wniosku, 
mianowicie dostarczania informacji, których pacjent sobie życzy i które lepiej odpowiadają 
jego potrzebom.

Poprawka 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W terminie jednego roku od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja, po 
publicznych konsultacjach z 
organizacjami pacjentów i konsumentów, 
organizacjami lekarzy i farmaceutów, 
państwami członkowskimi i innymi 
zainteresowanymi stronami, przedkłada 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające dotyczące 
zrozumiałości i dokładności 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania oraz 
ich użyteczności dla ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia. Po 
dokonaniu analizy wyżej wymienionych 
danych Komisja w stosownych 
przypadkach przedstawia wnioski 
zawierające wytyczne, mające na celu 
poprawę układu i treści charakterystyk 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych 
do opakowania, by zapewnić, że stanowią 
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one cenne źródło informacji dla ogółu 
społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestią priorytetową jest poprawa czytelności, jasności i zrozumiałości streszczeń 
charakterystyki produktu i ulotek dołączanych do opakowania we wszystkich państwach 
członkowskich.

Poprawka 191
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – wprowadzenie 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje zawierają: 2. Wszelkie oparte na faktach, bogate w 
informacje ogłoszenia o dopuszczonych 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, o których mowa w art. 
86 ust. 2, kierowane do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
zawierają:

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, bogatych w informacje 
ogłoszeń wyłącznie jako „reklamy przypominającej” lub jako narzędzi promującej wizerunek 
i nazwę posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 192
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – wprowadzenie 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wszelkie informacje zawierają: 2. Wszelkie oparte na faktach, bogate w 
informacje ogłoszenia o dopuszczonych 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską, o których mowa w art. 
86 ust. 2, kierowane do ogółu 
społeczeństwa przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu,
zawierają:

Or. en

Uzasadnienie

Konieczne jest określenie, że ten artykuł odnosi się do informacji przekazywanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 193
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oświadczenie, że informacje te 
stanowią uzupełnienie, a nie zastępują
kontaktów między pacjentem a 
pracownikami służby zdrowia oraz że w 
celu otrzymania szczegółowych informacji 
pacjenci powinni zwracać się do 
pracowników służby zdrowia;

b) oświadczenie, że ogłoszenie to stanowi
uzupełnienie, a nie zastępuje kontaktów 
między pacjentem a pracownikami służby 
zdrowia oraz że w celu otrzymania 
szczegółowych informacji pacjenci 
powinni zwracać się do pracowników 
służby zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, bogatych w informacje 
ogłoszeń wyłącznie jako „reklamy przypominającej” lub jako narzędzi promującej wizerunek 
i nazwę posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
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Poprawka 194
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oświadczenie, że informacje te
rozpowszechniane są przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

c) oświadczenie rozpoczynające się 
wskazaniem, że ogłoszenie to jest
rozpowszechniane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
w jego imieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, bogatych w informacje 
ogłoszeń wyłącznie jako „reklamy przypominającej” lub jako narzędzi promującej wizerunek 
i nazwę posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 195
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oświadczenie, że informacje te 
rozpowszechniane są przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

c) oświadczenie, że informacje te 
rozpowszechniane są przez [nazwa
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu];

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie „posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu” nie jest powszechnie 
stosowana i rozumiana przez ogół społeczeństwa. Konsumenci mają prawo znać nazwę firmy, 
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która płaci za przekazanie danej informacji i jest odpowiedzialna za jej treść.

Poprawka 196
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oświadczenie, że informacje te 
rozpowszechniane są przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

c) oświadczenie, że informacje te są 
udostępniane przez wymienionego z 
nazwy posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub w jego 
imieniu;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje może rozpowszechniać osoba trzecia w imieniu posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Czytający oświadczenie mogą nie znać pojęcia „posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu”. Oświadczenie zawierające nazwę posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ma większy sens i jest bardziej zrozumiałe.

Poprawka 197
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

d) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi lub prośbę o dalsze informacje
skierowane do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Uzasadnienie nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 198
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do właściwych organów 
krajowych;

Or. en

Uzasadnienie

Społeczeństwo powinno wiedzieć, z jakim organem się skontaktować, jeżeli informacje 
wprowadzają w błąd lub są niewłaściwe.

Poprawka 199
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do właściwych organów 
krajowych;

Or. en
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Uzasadnienie

Czytelnik powinien zostać poinformowany o tym, na jaki adres ma skierować swoje uwagi, 
jeżeli zauważy, że informacje wprowadzają w błąd lub są niewłaściwe. Oświadczenie 
dotyczące skutków ubocznych jest zgodne z zapisem w dyrektywie w sprawie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 200
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do właściwych organów 
krajowych;

Or. en

Poprawka 201
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) oświadczenie informujące, że zachęca 
się obywateli do zgłaszania wszelkich 
podejrzewanych niepożądanych działań 
produktów leczniczych swoim lekarzom, 
farmaceutom, pracownikom służby 
zdrowia lub właściwemu organowi
krajowemu, oraz wskazujące nazwę, adres 
strony internetowej, adres pocztowy i/lub 
numer telefonu tego właściwego organu 
krajowego.
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Or. en

Poprawka 202
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„db) oświadczenie informujące, że 
obywatele powinni zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane 
swoim lekarzon, farmaceutom, 
pracownikom służby zdrowia lub 
właściwemu organowi krajowemu.”

Or. en

Uzasadnienie

Oświadczenie zgodne z rozwiązaniem kompromisowym opracowanym w kontekście 
postępowania legislacyjnego na temat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 203
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 2 – litera db) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) oświadczenie informujące, że zachęca 
się obywateli do zgłaszania negatywnych 
skutków ubocznych leków na receptę 
swoim lekarzom, farmaceutom lub 
właściwym organom krajowym.

Or. en
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Uzasadnienie

Oświadczenie dotyczące skutków ubocznych jest zgodne z zapisem w dyrektywie w sprawie 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 204
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Informacje nie zawierają: 3. Te oparte na faktach, bogate w 
informacje ogłoszenia nie zawierają:

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie sprawdzone i porównywalne informacje mogą pozwolić pacjentom na dokonywanie 
świadomych wyborów. Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, 
bogatych w informacje ogłoszeń jako pretekstu do rozpowszechniania reklam.

Poprawka 205
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porównań między produktami 
leczniczymi;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niestety nie dokonuje się jeszcze porównań między produktami leczniczymi. Nie ma zatem 
potrzeby umieszczania tutaj odniesienia do nich.
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Poprawka 206
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porównań między produktami 
leczniczymi;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, bogatych w informacje 
ogłoszeń jako pretekstu do rozpowszechniania reklam. Należy położyć większy nacisk na 
rozróżnienie między informacjami a reklamą.

Poprawka 207
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porównań między produktami 
leczniczymi;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie sprawdzone i porównywalne informacje mogą pozwolić pacjentom na dokonywanie 
świadomych wyborów. Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, 
bogatych w informacje ogłoszeń jako pretekstu do rozpowszechniania reklam.
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Poprawka 208
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porównań między produktami 
leczniczymi;

a) porównań między produktami 
leczniczymi odnoszących się do ich 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, 
jeżeli są rozpowszechniane przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, z wyjątkiem sytuacji, w 
których:
– porównania te są ujęte w oficjalnie 
zatwierdzonych dokumentach, takich jak 
charakterystyka produktu leczniczego;

– porównania te są oparte na 
porównawczych badaniach naukowych 
publikowanych przez odpowiednie organy 
krajowe lub Europejską Agencję Leków;
– porównania te zawarte są w streszczeniu 
Europejskich Publicznych Sprawozdań 
Oceniających, o którym mowa w art. 13 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 i w 
którym wymienia się inne dostępne 
możliwości leczenia oraz umieszcza się 
informację, czy nowy produkt leczniczy 
przynosi wartość leczniczą.

Or. en

Uzasadnienie

Porównania występują w charakterystyce produktu leczniczego i w ulotkach dołączanych do 
opakowania niektórych leków. Wykluczenie tych istniejących porównań skutkowałoby tym, że 
informacje przedstawiane przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu byłyby 
niekompletne. Mogłoby to mieć również negatywny wpływ na proces zatwierdzania. Nie 
należy uniemożliwiać opracowywania przez niezależne organy krajowe i EMEA 
porównawczych badań naukowych dotyczących jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 
różnych produktów leczniczych, ponieważ mogą one stanowić cenne źródło informacji dla 
konsumentów.
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Poprawka 209
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) żadnej zachęty do zażywania produktu 
leczniczego ani jego promowania;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zapobiec wykorzystywaniu opartych na faktach, bogatych w informacje 
ogłoszeń jako pretekstu do rozpowszechniania reklam. Należy położyć większy nacisk na 
rozróżnienie między informacjami a reklamą.

Poprawka 210
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 3 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) informacji o innych produktach 
leczniczych, w przypadku których firma 
farmaceutyczna nie jest posiadaczem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeba za wszelką cenę zakazać prowadzenia przez przedsiębiorstwa trzecie 
wprowadzających w błąd kampanii dotyczących produktów leczniczych, które otrzymały od 
właściwych organów pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Zakaz należy rozszerzyć na 
reklamę i informacje skierowane do pracowników służby zdrowia. We wstępnym 
sprawozdaniu dotyczącym analizy sektora farmaceutycznego stwierdzono, że wprowadzające 
w błąd kampanie publiczne na temat leków generycznych stanowią element strategii gry na 
zwłokę, stosowanej przez wytwórców oryginalnych produktów.
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Poprawka 211
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100d – ustęp 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. W terminie trzech lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja, po 
publicznych konsultacjach z udziałem 
organizacji pacjentów i konsumentów, 
organizacji lekarzy i farmaceutów, państw 
członkowskich i innych zainteresowanych 
stron, przedkłada Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające dotyczące zrozumiałości i 
dokładności charakterystyk produktu 
leczniczegoi ulotek dołączanych do 
opakowania oraz ich użyteczności dla 
ogółu społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia. Po dokonaniu analizy wyżej 
wymienionych danych Komisja w 
stosownych przypadkach przedstawia 
wnioski zawierające wytyczne, mające na 
celu poprawę układu i treści 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania, by 
zapewnić, że stanowią one cenne źródło 
informacji dla ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestią priorytetową jest poprawa czytelności, jasności i zrozumiałości streszczeń 
charakterystyki produktu i ulotek dołączanych do opakowania we wszystkich państwach 
członkowskich.



PE441.215v02-00 132/194 AM\817858PL.doc

PL

Poprawka 212
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu umieszczali na swoich stronach 
internetowych najnowszą zatwierdzoną 
przez właściwe organy wersję 
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania produktu 
leczniczego wydawanego na receptę, który 
sprzedają, w językach urzędowych państw 
członkowskich, w których produkt ten 
został dopuszczony do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Dokumenty dotyczące produktów leczniczych wydawanych tylko na receptę, publikowane 
przez posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do obrotu na swoich stronach internetowych, 
powinny być aktualne.

Poprawka 213
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji 
o produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji 
o produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali dokładną
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charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego 
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, 
w których produkt ten został dopuszczony 
do obrotu.

treść charakterystyki produktu leczniczego 
oraz ulotki dołączanej do opakowania 
danego produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, 
w których produkt ten został dopuszczony 
do obrotu.

Or. fr

Poprawka 214
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść 
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących udostępnianiu dokumentów o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali dokładną 
treść charakterystyki produktu leczniczego 
oraz ulotki dołączanej do opakowania 
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Udostępniane informacje powinny być umieszczane bez zmian lub braków.

Poprawka 215
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść 
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego 
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali dokładną 
treść charakterystyki produktu leczniczego 
oraz ulotki dołączanej do opakowania 
danego produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzone informacje powinny być publikowane bez zmian lub braków.

Poprawka 216
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby każda strona internetowa posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
odnosząca się do produktu leczniczego 
wydawanego na receptę zawierała dobrze 
widoczny link do odpowiedniej strony 
wspólnotowej bazy danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. l) i art. 57 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
(zwanej dalej „ bazą danych 
Eudrapharm”).

Or. en
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Uzasadnienie

Link do bazy danych Eudrapharm, stworzonej jako „źródło informacji na temat wszystkich 
produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt dopuszczonych w Unii Europejskiej i Europejskim 
Obszarze Gospodarczym”, zwiększyłby wśród obywateli świadomość istnienia tej 
wspólnotowej bazy danych, która oferuje szereg funkcji i możliwości wyszukiwania.

Poprawka 217
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby każda strona na witrynie internetowej 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu odnosząca się do produktu 
leczniczego wydawanego na receptę 
zawierała link do odpowiedniej strony 
wspólnotowej bazy danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. l) i art. 57 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, oraz do 
krajowego lub wspólnotowego portalu 
internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków, o którym mowa w 
art. 106 dyrektywy i art. 26 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Link do bazy danych Eudrapharm zwiększyłby wśród pacjentów świadomość istnienia tego 
użytecznego źródła informacji, który oferuje szereg funkcji i możliwości wyszukiwania. Link 
do krajowych i wspólnotowych portali internetowych dotyczących bezpieczeństwa leków 
pozwoliłby pacjentom na dostęp do dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa danego 
produktu leczniczego.
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Poprawka 218
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby każda strona witryny internetowej 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu, która odnosi się do produktu 
leczniczego wydawanego na receptę, 
zawierała link do odpowiedniej strony 
wspólnotowej bazy danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. l) i art. 57 ust. 2 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
(zwanej dalej „ bazą danych 
Eudrapharm”).

Or. en

Uzasadnienie

Link do bazy danych Eudrapharm, stworzonej jako „źródło informacji na temat wszystkich 
produktów leczniczych dla ludzi i zwierząt dopuszczonych w Unii Europejskiej i Europejskim 
Obszarze Gospodarczym”, zwiększyłby wśród obywateli świadomość istnienia tej 
wspólnotowej bazy danych, która oferuje szereg funkcji i możliwości wyszukiwania.

Poprawka 219
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja umieszcza w bazie danych 
Eudrapharm, a właściwe organy państw
członkowskich umieszczają na swoich 
witrynach internetowych, najnowsze 
wersje:
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– zatwierdzonej charakterystyki produktu 
leczniczego;
– zatwierdzonej ulotki dołączanej do 
opakowania;
– próbek opakowania zewnętrznego i 
bezpośredniego oraz wszelkich 
dołączonych urządzeń;

– Publicznych Sprawozdań Oceniających 
oraz ich streszczenia, napisanego językiem 
zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa, 
jeżeli jest ono dostępne;
Właściwe organy państw członkowskich 
zamieszczają na każdej stronie 
internetowej, która odnosi się do produktu 
leczniczego wydawanego na receptę, link 
do odpowiedniej strony internetowej bazy 
danych Eudrapharm.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby likwidować nierówności poprzez zagwarantowanie publicznego dostepu do 
informacji ustawowych (etykieta, charakterystyka produktu leczniczego, ulotki dołączane do 
opakowania, próbki opakowań) oraz informacji naukowych (Publiczne Sprawozdania 
Oceniające) zarówno na poziomie krajowym w każdym państwie członkowskim, jak i na 
poziomie Wspólnoty. Umieszczenie linku do bazy danych Eudrapharm na stronie internetowej 
właściwego organu krajowego pomogłoby zwiększyć wśród obywateli świadomość istnienia 
tej wspólnotowej bazy danych, która oferuje szereg funkcji i możliwości wyszukiwania.

Poprawka 220
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Agencja umieszcza w bazie danych 
Eudrapharm, a właściwe organy państw 
członkowskich umieszczają na swoich 
witrynach internetowych, najnowsze 
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wersje:
– zatwierdzonej charakterystyki produktu 
leczniczego;
– zatwierdzonej ulotki dołączanej do 
opakowania;
– próbek opakowania zewnętrznego i 
bezpośredniego oraz wszelkich 
dołączonych urządzeń;
– Publicznych Sprawozdań Oceniających 
oraz ich streszczenia, napisanego językiem 
zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa, 
jeżeli jest ono dostępne;
Właściwe organy państw członkowskich 
zamieszczają na każdej stronie 
internetowej, która odnosi się do produktu 
leczniczego wydawanego na receptę, link 
do odpowiedniej strony internetowej bazy 
danych Eudrapharm.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby likwidować nierówności poprzez zagwarantowanie publicznego dostepu do 
informacji ustawowych (etykieta, charakterystyka produktu leczniczego, ulotki dołączane do 
opakowania, próbki opakowań) oraz informacji naukowych (Publiczne Sprawozdania 
Oceniające) zarówno na poziomie krajowym w każdym państwie członkowskim, jak i na 
poziomie Wspólnoty. Umieszczenie linku do bazy danych Eudrapharm na stronie internetowej 
krajowej agencji regulacji leków pomogłoby zwiększyć wśród obywateli świadomość istnienia 
tej wspólnotowej bazy danych, która oferuje szereg funkcji i możliwości wyszukiwania.

Poprawka 221
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 b. Państwa członkowskie udostępniają 
na stronach internetowych właściwych 
organów krajowych zatwierdzone i 
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zaktualizowane wersje charakterystyk 
produktów leczniczych, etykiet i ulotek 
dołączanych do opakowań produktów 
leczniczych, publicznie dostępną wersję 
sprawozdania oceniającego oraz w 
stosownych przypadkach jego 
streszczenie.
Odpowiednie strony internetowe 
właściwych organów krajowych zawierają 
link do strony internetowej Eudrapharm.

Or. en

Uzasadnienie

Należy jasno określić obowiązki właściwych organów.

Poprawka 222
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. Państwa członkowskie udostępniają 
na stronach internetowych właściwych 
organów krajowych zatwierdzone i 
zaktualizowane wersje charakterystyk 
produktów leczniczych, etykiet i ulotek 
dołączanych do opakowań produktów 
leczniczych, publicznie dostępną wersję 
sprawozdania oceniającego oraz w 
stosownych przypadkach jego 
streszczenie. Odpowiednie strony 
internetowe właściwych organów 
krajowych zawierają link do strony 
internetowej Eudrapharm.

Or. en

Uzasadnienie

Istniejące prawodawstwo już wymaga od państw członkowskich udostępniania tych 
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informacji, ważne jest jednak jasne określenie tego obowiązku oraz zagwarantowanie, że 
konsumenci będą mogli uzyskać dostęp do tych informacji przez Internet.

Poprawka 223
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W streszczeniu Europejskich 
Publicznych Sprawozdań Oceniających, o 
którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, wymienia się inne 
dostępne możliwości leczenia oraz 
umieszcza się informację, czy nowy 
produkt leczniczy przynosi wymierną 
wartość leczniczą.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie sprawdzone i porównywalne informacje mogą pozwolić pacjentom na dokonywanie 
świadomych wyborów. Niektóre charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dołączane do 
opakowań już zawierają takie porównywalne informacje. Należy dokonać ich generalizacji i 
systematycznej prezentacji w tej samej sekcji streszczeń Europejskich Publicznych 
Sprawozdań Oceniających. Przykładowo w sekcji „Dlaczego zatwierdzono ten produkt?” 
należy wymienić inne dostępne możliwości leczenia oraz umieścić informację, czy ten nowy 
produkt medyczny przynosi wymierne korzyści lecznicze („leczniczą wartość dodaną” pod 
względem skuteczności, bezpieczeństwa lub wygody).

Poprawka 224
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 1 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1b. W streszczeniu Europejskich 
Publicznych Sprawozdań Oceniających, o 
którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, wymienia się inne 
dostępne możliwości leczenia oraz 
umieszcza się informację, czy nowy 
produkt leczniczy przynosi wymierną
wartość leczniczą.

Or. en

Uzasadnienie

Jedynie sprawdzone i porównywalne informacje mogą pozwolić pacjentom na dokonywanie 
świadomych wyborów. Niektóre charakterystyki produktów leczniczych i ulotki dołączane do 
opakowań już zawierają takie porównywalne informacje. Należy dokonać ich generalizacji i 
systematycznej prezentacji w tej samej sekcji streszczeń Europejskich Publicznych 
Sprawozdań Oceniających. Przykładowo w sekcji „Dlaczego zatwierdzono ten produkt?” 
należy wymienić inne dostępne możliwości leczenia oraz umieścić informację, czy ten nowy 
produkt medyczny przynosi wymierne korzyści lecznicze („leczniczą wartość dodaną” pod 
względem skuteczności, bezpieczeństwa lub wygody).

Poprawka 225
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1c. Streszczenie Europejskich 
Publicznych Sprawozdań Oceniających, o 
którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, zawiera odnośniki do 
odpowiednich badań w bazie danych 
badań klinicznych przewidzianej w art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE (zwanej dalej 
„bazą danych EudraCT”).

Or. en



PE441.215v02-00 142/194 AM\817858PL.doc

PL

Uzasadnienie

Odnośnik do bazy danych EudraCT ułatwiłby dostęp do wyników badań naukowych. Wyniki 
badań naukowych są niezbędne do opracowania i zrozumienia wiarygodnych informacji.

Poprawka 226
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100e – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 100 e dodaje się ustęp w 
następującym brzmieniu:
1c. Streszczenie Europejskich 
Publicznych Sprawozdań Oceniających, o 
którym mowa w art. 13 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, zawiera odnośniki do 
odpowiednich badań w bazie danych 
badań klinicznych przewidzianej w art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE (zwanej dalej 
„bazą danych EudraCT”).

Or. en

Uzasadnienie

Odnośnik do bazy danych EudraCT ułatwiłby dostęp do wyników badań naukowych. Wyniki 
badań naukowych są niezbędne do opracowania i zrozumienia wiarygodnych informacji.

Poprawka 227
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zapytania kierowane przez osoby prywatne 

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zapytania kierowane przez osoby prywatne 
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do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego 
wydawanego na receptę lekarską mogły 
być sporządzane w którymkolwiek z 
języków urzędowych Wspólnoty, który jest 
językiem urzędowym w państwie 
członkowskim, gdzie dany produkt 
leczniczy jest dopuszczony do obrotu. 
Odpowiedź na takie zapytanie sporządzana 
jest w tym samym języku.

do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego 
wydawanego na receptę lekarską mogły 
być sporządzane w którymkolwiek z 
języków urzędowych Wspólnoty, który jest 
językiem urzędowym w państwie 
członkowskim, gdzie dany produkt 
leczniczy jest dopuszczony do obrotu. 
Odpowiedź na takie zapytanie sporządzana 
jest w tym samym języku. Posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przechowuje zapytanie i odpowiedź przez 
10 lat od skierowania zapytania i 
udostępnia je właściwym organom na ich 
wniosek.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu muszą przechowywać zapytania 
skierowane przez obywateli oraz odpowiedzi na nie, aby zagwarantować możliwość kontroli 
przez właściwe organy na ich wniosek.

Poprawka 228
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100e – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zapytania kierowane przez osoby prywatne 
do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego 
wydawanego na receptę lekarską mogły 
być sporządzane w którymkolwiek z 
języków urzędowych Wspólnoty, który jest 
językiem urzędowym w państwie 
członkowskim, gdzie dany produkt 
leczniczy jest dopuszczony do obrotu. 
Odpowiedź na takie zapytanie sporządzana 
jest w tym samym języku.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zapytania kierowane przez osoby prywatne 
do posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktu leczniczego 
wydawanego na receptę lekarską mogły 
być sporządzane w którymkolwiek z 
języków urzędowych Wspólnoty, który jest 
językiem urzędowym w państwie 
członkowskim, gdzie dany produkt 
leczniczy jest dopuszczony do obrotu. 
Odpowiedź na takie zapytanie sporządzana 
jest w tym samym języku. Odpowiedzi są 
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przechowywane i udostępniane na 
potrzeby kontroli ze strony właściwych 
organów.

Or. en

Uzasadnienie

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu musi przechowywać i udostępniać 
odpowiedzi, aby umożliwić kontrolę przez właściwe organy krajowe.

Poprawka 229
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie tworząc nieproporcjonalnego 
obciążenia dla posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, państwa
członkowskie dopilnowują, aby posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
udostępniał informacje zgodnie z 
przepisami niniejszego tytułu dla osób 
niepełnosprawnych.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje zgodnie z przepisami 
niniejszego tytułu były dostępne dla osób 
niepełnosprawnych.

Or. en

Poprawka 230
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100f – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie tworząc nieproporcjonalnego 
obciążenia dla posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, państwa

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
informacje zgodnie z przepisami 
niniejszego tytułu były dostępne dla osób 



AM\817858PL.doc 145/194 PE441.215v02-00

PL

członkowskie dopilnowują, aby posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
udostępniał informacje zgodnie z 
przepisami niniejszego tytułu dla osób 
niepełnosprawnych.

niepełnosprawnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zadbanie o to, aby ważne informacje zdrowotne były dostępne dla osób niepełnosprawnych, 
jest zadaniem państw członkowskich.

Poprawka 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne metody 
monitorowania w celu unikania nadużyć
w przypadku kierowania informacji o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu do ogółu społeczeństwa lub jego
członków.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
unikano nadużyć, poprzez zadbanie o to, 
aby wyłącznie posiadacz pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu dostarczał 
informacje – i to tylko takie informacje, 
które zostały zatwierdzone przez właściwe 
organy i które dotyczą zatwierdzonych 
leków wydawanych na receptę – w formie 
zatwierdzonej w odniesieniu do 
przekazywania informacji ogółowi
społeczeństwa lub jego członkom. W 
drodze odstępstwa państwa członkowskie 
mogą nadal stosować takie rodzaje 
mechanizmów kontrolnych, które 
wprowadzono przed 31.12.2008 r. Komisja 
weryfikuje i zatwierdza te systemy.

Or. en
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Poprawka 232
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne metody 
monitorowania w celu unikania nadużyć w 
przypadku kierowania informacji o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu do ogółu społeczeństwa lub jego 
członków.

1. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne metody 
monitorowania w celu unikania nadużyć w 
przypadku udostępniania ogłoszeń o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu ogółowi społeczeństwa lub jego 
członkom.

Or. en

Uzasadnienie

Środki mające na celu kontrolę a posteriori reklamy skierowanej bezpośrednio do 
konsumenta w Stanach Zjednoczonych oraz reklamy skierowanej bezpośrednio do 
przepisujących leki w Europie nie zdały egzaminu. Właściwe „organy regulacyjne” 
odkrywają nadużycia zbyt późno, często już wtedy, kiedy nastąpiła szkoda, oraz mają 
trudności w wymierzaniu kar. Takie środki jak „samoregulacja” lub „współregulacja”, 
nawet oparta na „kodeksie dobrego postępowania”, nie mogą należycie zagwarantować 
niezależności monitorowania.

Poprawka 233
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zapewniają 
odpowiednie i skuteczne metody 
monitorowania w celu unikania nadużyć w 
przypadku kierowania informacji o 
dopuszczonych produktach leczniczych 

1. Państwa członkowskie i Komisja 
Europejska zapewniają odpowiednie i 
skuteczne metody monitorowania w celu 
unikania nadużyć w przypadku kierowania 
informacji o dopuszczonych produktach 
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wydawanych na receptę lekarską przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu do ogółu społeczeństwa lub jego 
członków.

leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na uwadze wyzwania, przed jakimi stają niektóre państwa członkowskie, jeżeli chodzi o 
wdrożenie odpowiedniego systemu monitorowania, ważne jest, aby Komisja Europejska 
odgrywała silniejszą rolę wspierającą w monitorowaniu.

Poprawka 234
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Metody te opierają się na kontrolowaniu 
informacji przed ich rozpowszechnieniem, 
chyba że:

 Metody te opierają się na kontrolowaniu 
ogłoszeń przed ich rozpowszechnieniem, 
chyba że:

Or. en

Uzasadnienie

Środki mające na celu kontrolę a posteriori reklamy skierowanej bezpośrednio do 
konsumenta w Stanach Zjednoczonych oraz reklamy skierowanej bezpośrednio do 
przepisujących leki w Europie nie zdały egzaminu. Właściwe „organy regulacyjne” 
odkrywają nadużycia zbyt późno, często już wtedy, kiedy nastąpiła szkoda, oraz mają 
trudności w wymierzaniu kar. Takie środki jak „samoregulacja” lub „współregulacja”, 
nawet oparta na „kodeksie dobrego postępowania”, nie mogą należycie zagwarantować 
niezależności monitorowania.

Poprawka 235
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit drugi – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– treść informacji została już zatwierdzona
przez właściwe organy; lub

– dokumenty zostały już zatwierdzone
przez właściwe organy.

Or. en

Uzasadnienie

Niepotrzebna jest żadna kontrola udostępnianych informacji, jeżeli dotyczą one dokumentów 
już zatwierdzonych przez właściwe organy.

Poprawka 236
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– równoważny poziom odpowiedniego i 
skutecznego monitorowania zapewniany 
jest za pomocą innego mechanizmu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie zatwierdzenie jest jedynym akceptowalnym sposobem kontroli.

Poprawka 237
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit drugi – tiret drugie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– równoważny poziom odpowiedniego i 
skutecznego monitorowania zapewniany 
jest za pomocą innego mechanizmu.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki mające na celu kontrolę a posteriori reklamy skierowanej bezpośrednio do 
konsumenta w Stanach Zjednoczonych oraz reklamy skierowanej bezpośrednio do 
przepisujących leki w Europie nie zdały egzaminu. Właściwe „organy regulacyjne” 
odkrywają nadużycia zbyt późno, często już wtedy, kiedy nastąpiła szkoda, oraz mają 
trudności w wymierzaniu kar. Takie środki jak „samoregulacja” lub „współregulacja”, 
nawet oparta na „kodeksie dobrego postępowania”, nie mogą należycie zagwarantować 
niezależności monitorowania.

Poprawka 238
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit drugi – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– równoważny poziom odpowiedniego i 
skutecznego monitorowania zapewniany 
jest za pomocą innego mechanizmu.

– równoważny poziom odpowiedniego, 
niezależnego od przemysłu i skutecznego 
monitorowania zapewniany jest za pomocą 
innego mechanizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ chodzi tu o leki wydawane jedynie na receptę, a zatem o wysoce sensytywne 
informacje, należy zadbać o to, aby organy regulacyjne były wolne od wszelkiego wpływu 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
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Poprawka 239
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 
możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Z punktu widzenia wielu państw członkowskich dobrowolny system kontroli informacji przez 
organy środowiskowe lub współregulacyjne jest zbyt słaby. Niemniej jednak kilka państw 
członkowskich stosuje systemy samoregulacyjne. Skuteczność i asertywność systemów 
samoregulacyjnych zależy w dużym stopniu od koncepcji kulturowej społeczeństwa i jego 
systemu sądowego i dlatego nie należy ich regulować dla wszystkich państw członkowskich.

Poprawka 240
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 

skreślony
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możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie zatwierdzenie jest jedynym akceptowalnym sposobem kontroli.

Poprawka 241
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
2001/838/EC 
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 
możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Środki mające na celu kontrolę a posteriori reklamy skierowanej bezpośrednio do 
konsumenta w Stanach Zjednoczonych oraz reklamy skierowanej bezpośrednio do 
przepisujących leki w Europie nie zdały egzaminu. Właściwe „organy regulacyjne” 
odkrywają nadużycia zbyt późno, często już wtedy, kiedy nastąpiła szkoda, oraz mają 
trudności w wymierzaniu kar. Takie środki jak „samoregulacja” lub „współregulacja”, 
nawet oparta na „kodeksie dobrego postępowania”, nie mogą należycie zagwarantować 
niezależności monitorowania.
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Poprawka 242
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 
możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy współregulacyjne 
oraz odwoływanie się do takich organów, 
jeżeli postępowanie przed takimi organami 
jest możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć niewłaściwego wykorzystywania informacji, niezbędny jest odpowiedni system 
monitorowania. Wydaje się, że samoregulacja nie jest wystarczająco silnym narzędziem, aby 
osiągnąć ten cel.

Poprawka 243
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 
możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy współregulacyjne 
oraz odwoływanie się do takich organów, 
jeżeli postępowanie przed takimi organami 
jest możliwe w uzupełnieniu do procedur
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
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obowiązujących w państwach 
członkowskich.

członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Samoregulacja nie stanowi odpowiedniego narzędzia gwarantującego najwyższy poziom 
ochrony konsumenta.

Poprawka 244
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi Komisja sporządza 
wytyczne dotyczące informacji 
dopuszczonych na mocy niniejszego tytułu 
i zawierające kodeks postępowania dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu kierujących informacje o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Komisja 
sporządza te wytyczne w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
regularnie je aktualizuje w oparciu o 
zdobyte doświadczenia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ten ustęp może być potraktowany jako luka prawna i nadużywany. Wiąże się on przynajmniej 
z ryzykiem utrudnionego stosowania przepisów art. 100 b.
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Poprawka 245
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi Komisja sporządza 
wytyczne dotyczące informacji
dopuszczonych na mocy niniejszego tytułu
i zawierające kodeks postępowania dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu kierujących informacje o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Komisja 
sporządza te wytyczne w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
regularnie je aktualizuje w oparciu o 
zdobyte doświadczenia.

Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi, organizacjami pacjentów i 
konsumentów, zakładami społecznych 
ubezpieczeń zdrowotnych i pracownikami 
służby zdrowia Komisja sporządza 
wytyczne dotyczące ogłoszeń
dopuszczonych na mocy niniejszego tytułu, 
opracowywania ulotek dołączanych do 
opakowań, publikacji wyników badań
klinicznych, praktyk promocyjnych w 
odniesieniu do przepisujących leki, które 
to wytyczne powinny zawierać 
obowiązkowy kodeks postępowania i 
sankcji odstraszających dla posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
którzy nie respektują kodeksu 
postępowania. Wytyczne te zawierają 
również przepisy gwarantujące możliwość 
składania przez obywateli do właściwych 
organów skarg dotyczących zwodniczych 
praktyk przy udostępnianiu informacji.
Komisja sporządza te wytyczne w 
momencie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy oraz regularnie je aktualizuje w 
oparciu o zdobyte doświadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ informacje skierowane są do ogółu społeczeństwa, organizacje pacjentów i 
konsumentów muszą być włączone w proces tworzenia wytycznych. Punkt widzenia 
pracowników służby zdrowia jest również niezwykle istotny, ponieważ są oni i powinni 
pozostać dla pacjentów głównym źródłem informacji o produktach farmaceutycznych 
wydawanych na receptę.
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Poprawka 246
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100g – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi Komisja sporządza 
wytyczne dotyczące informacji 
dopuszczonych na mocy niniejszego tytułu 
i zawierające kodeks postępowania dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu kierujących informacje o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Komisja 
sporządza te wytyczne w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
regularnie je aktualizuje w oparciu o 
zdobyte doświadczenia.

Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi i innymi zainteresowanymi 
stronami Komisja sporządza wytyczne 
dotyczące informacji dopuszczonych na 
mocy niniejszego tytułu i zawierające 
obowiązkowy kodeks postępowania dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu kierujących informacje o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Komisja 
sporządza te wytyczne w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
regularnie je aktualizuje w oparciu o 
zdobyte doświadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu kodeksu i wytycznych należy zasięgnąć opinii innych zainteresowanych 
stron, takich jak pacjenci, pracownicy służby zdrowia i przedstawiciele przemysłu. W celu 
zagwarantowania, by posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu przestrzegali zasad 
ustanowionych przez Komisję w kodeksie postępowania, należy doprecyzować, że ma on 
charakter obowiązkowy, a nie dobrowolny.

Poprawka 247
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
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posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe
zawierające informacje o produktach 
leczniczych we właściwych organach
państwa członkowskiego odpowiadającego 
krajowemu kodowi domeny najwyższego 
poziomu danej strony internetowej, przed 
udostępnieniem tych informacji ogółowi 
społeczeństwa. W przypadku, gdy strona 
nie zawiera krajowego kodu domeny 
najwyższego poziomu, posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonuje wyboru państwa 
członkowskiego, w którym dokonuje 
rejestracji.

posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe
podlegające ich kontroli, które są 
skierowane specjalnie do obywateli co 
najmniej jednego państwa członkowskiego
i które zawierają informacje o lekach 
wydawanych wyłącznie na receptę,
podlegające przepisom tego tytułu, przed 
udostępnieniem tych informacji ogółowi 
społeczeństwa. W przypadku, gdy strona 
nie zawiera krajowego kodu domeny 
najwyższego poziomu, posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonuje wyboru państwa 
członkowskiego, w którym dokonuje 
rejestracji.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe wyjaśnienie jest konieczne, ponieważ przedmiotowa dyrektywa obejmuje tylko 
strony internetowe pozostające pod kontrolą posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i skierowane do obywateli UE. Nie odnosi się ona do stron internetowych, które są 
kierowane do odbiorców poza UE, ani też stron adresowanych do publiczności globalnej, 
niezależnie od tego, czy informacje zostały sporządzone w UE, czy znajdował się tam 
serwer.Dyrektywa nie obejmuje także stron przedsiębiorstw, które zawierają informacje 
korporacyjne, w tym dane o sprzedaży produktu i inne informacje biznesowe związane z 
produktem.

Poprawka 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe 
zawierające informacje o produktach 
leczniczych we właściwych organach 

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe 
zawierające zatwierdzone przez 
odpowiedni organ informacje o 
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państwa członkowskiego odpowiadającego 
krajowemu kodowi domeny najwyższego 
poziomu danej strony internetowej, przed 
udostępnieniem tych informacji ogółowi 
społeczeństwa. W przypadku, gdy strona 
nie zawiera krajowego kodu domeny 
najwyższego poziomu, posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonuje wyboru państwa 
członkowskiego, w którym dokonuje 
rejestracji.

produktach leczniczych we właściwych 
organach państwa członkowskiego
odpowiadającego krajowemu kodowi 
domeny najwyższego poziomu danej 
strony internetowej, przed udostępnieniem 
tych informacji ogółowi społeczeństwa. W 
przypadku, gdy strona nie zawiera 
krajowego kodu domeny najwyższego 
poziomu, posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu dokonuje wyboru 
państwa członkowskiego, w którym 
dokonuje rejestracji.

Or. en

Poprawka 249
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
zamieszczone na niej informacje o 
produkcie leczniczym mogą być 
umieszczane również na innych stronach 
internetowych we Wspólnocie, o ile ich 
treść jest identyczna.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia monitorowania oraz ze względu na kwestie związane z 
odpowiedzialnością ważne jest, aby informacje podawane były wyłącznie na zarejestrowanej 
stronie internetowej. Nierealistyczne jest oczekiwanie skutecznego monitorowania, jeżeli 
informacje będą podawane na stronach internetowych innych niż zarejestrowane, nie 
wspominając już o przypadku, kiedy informacje są tłumaczone na inny język. Właściwe 
organy nigdy nie będą w stanie wykonywać czynności monitorujących na mocy niniejszego 
przepisu.
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Poprawka 250
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
zamieszczone na niej informacje o 
produkcie leczniczym mogą być 
umieszczane również na innych stronach 
internetowych we Wspólnocie, o ile ich 
treść jest identyczna.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na odpowiedzialność oraz w celu umożliwienia należytego monitorowania 
informacje powinny być umieszczane jedynie na zarejestrowanych stronach internetowych. 
Nierealistyczne jest oczekiwanie skutecznego monitorowania, jeżeli informacje będą 
podawane na stronach internetowych innych niż zarejestrowane, nie wspominając już o 
przypadku, kiedy informacje są tłumaczone na inny język. Właściwe organy nigdy nie będą w 
stanie wykonywać czynności monitorujących na mocy niniejszego przepisu.

Poprawka 251
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
zamieszczone na niej informacje o 
produkcie leczniczym mogą być 
umieszczane również na innych stronach 
internetowych we Wspólnocie, o ile ich 
treść jest identyczna.

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
zamieszczone na niej informacje o 
produkcie leczniczym mogą być 
umieszczane również na innych stronach 
internetowych zarejestrowanych we 
Wspólnocie przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu zgodnie z 
przepisami akapitu pierwszego, o ile ich 
treść jest identyczna. Te strony 
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internetowe powinny być powiązane ze 
stroną internetową, która zostanie 
stworzona na mocy dyrektywy 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi.

Or. en

Uzasadnienie

Obie strony internetowe – strona stworzona przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz strona stworzona na mocy dyrektywy w sprawie fałszowania leków – powinny być 
ze sobą powiązane, aby obywatele wiedzieli, że informacje są prawdziwe oraz że strona 
internetowa oraz jej treść nie wprowadzają w błąd.

Poprawka 252
Linda Mcavan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
zamieszczone na niej informacje
o produkcie leczniczym mogą być
umieszczane również na innych stronach 
internetowych we Wspólnocie, o ile ich 
treść jest identyczna.

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
wszelkie zmiany jej treści odnoszące się do 
produktu leczniczego wydawanego na 
receptę podlegają monitorowaniu zgodnie 
z ust. 3.

Or. en

Poprawka 253
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
wszelkie zmiany jej treści odnoszące się do 
produktu leczniczego wydawanego na 
receptę podlegają monitorowaniu zgodnie 
z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do treści strony internetowej podlegają kontroli państwa 
członkowskiego, w którym strona została zarejestrowana.

Poprawka 254
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
wszelkie zmiany jej treści odnoszące się do 
produktu leczniczego wydawanego na 
receptę podlegają monitorowaniu zgodnie 
z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do treści strony internetowej podlegają kontroli państwa 
członkowskiego, w którym strona została zarejestrowana.
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Poprawka 255
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po zarejestrowaniu strony internetowej 
wszelkie zmiany jej treści odnoszące się do 
produktu leczniczego wydawanego na 
receptę podlegają monitorowaniu zgodnie 
z ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do treści strony internetowej podlegają kontroli państwa 
członkowskiego, w którym strona została zarejestrowana.

Poprawka 256
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie zawierają 
żadnych linków do stron internetowych 
innych posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, o ile strony te nie 
zostały zarejestrowane zgodnie z tymi 
przepisami. Na stronach tych wskazane są 
właściwe organy, które wydały pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu, oraz podany 
jest adres ich strony internetowej.

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie pozwalają 
na automatyczną identyfikację osób 
prywatnych mających do nich dostęp, nie 
jest również dozwolone umieszczanie na 
tych stronach niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają materiałów 
audiowizualnych.

Bez uszczerbku dla tego zakazu strony 
internetowe zarejestrowane zgodnie 
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z ust. 1 mogą przedstawiać treści wideo, 
o ile treści te mają ogólnie na celu 
promowanie bezpiecznego i skutecznego 
stosowania produktów leczniczych oraz 
nie zawierają żadnych odniesień 
o charakterze promocyjnym do produktów 
leczniczych. Zgodnie z art. 100g 
prowadzona jest kontrola tego, czy 
spełnione są te dwa warunki.

Or. en

Uzasadnienie

Treści wideo, z wyjątkiem materiałów promocyjnych, mogą stanowić dodatkową wartość, o 
ile prezentują właściwy sposób stosowania różnych leków lub urządzeń medycznych, takich 
jak inhalatory. Te materiały wideo należy monitorować zgodnie z art. 100g, aby 
zagwarantować ich całkowitą neutralność i brak odniesień promocyjnych do jakichkolwiek 
produktów.

Poprawka 257
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie zawierają 
żadnych linków do stron internetowych 
innych posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, o ile strony te nie 
zostały zarejestrowane zgodnie z tymi 
przepisami. Na stronach tych wskazane są 
właściwe organy, które wydały pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu, oraz podany 
jest adres ich strony internetowej.

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie zawierają 
żadnych linków do innych stron 
internetowych, z wyjątkiem stron 
internetowych właściwych organów, o ile 
strony te nie zostały zarejestrowane 
zgodnie z tymi przepisami. Na stronach 
tych wskazane są właściwe organy, które 
wydały pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu, oraz podany jest adres ich strony 
internetowej.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zapobiec zamieszaniu linków nie tylko do witryn internetowych innych posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (np. witryn amerykańskich), ale także do witryn 
internetowych stron trzecich.

Poprawka 258
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie zawierają
żadnych linków do stron internetowych 
innych posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, o ile strony te nie 
zostały zarejestrowane zgodnie z tymi 
przepisami. Na stronach tych wskazane są 
właściwe organy, które wydały pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu, oraz podany 
jest adres ich strony internetowej.

2. Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie zawierają 
żadnych linków do innych stron 
internetowych, o ile strony te nie zostały 
zarejestrowane zgodnie z tymi przepisami. 
Na stronach tych wskazane są właściwe 
organy, które wydały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu, oraz podany jest 
adres ich strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapobiec zamieszaniu linków nie tylko do witryn internetowych innych posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (np. witryn amerykańskich), ale także do witryn 
internetowych stron trzecich. Oświadczenie, że strona internetowa została zarejestrowana i 
podlega kontroli, może doprowadzić czytelników do wniosku, że również strony internetowe 
dostępne poprzez umieszczone tam linki spełniają te same warunki.

Poprawka 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp bez uprzedniego uzyskania 
ich wyraźnej zgody, nie jest również 
dozwolone umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
internetowe mogą dostarczać treści 
w postaci materiałów wideo, jeśli jest to 
potrzebne do bezpiecznego i skutecznego 
stosowania danego produktu leczniczego.
Materiały wideo powielają jedynie treści 
zawarte w ulotce dołączonej do 
opakowania, charakterystyce produktu i 
krótkim opisie działania produktu 
leczniczego („drug-fact-box”) oraz 
informują, jak bezpiecznie i skutecznie 
stosować ten produkt leczniczy. Przed 
publikacją materiały wideo muszą zostać 
zatwierdzone przez właściwe organy.

Or. en

Poprawka 260
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej, 
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podcastów, streamingu wideo ani 
jakiegokolwiek innego formatu informacji 
cyfrowej, który nie jest wyraźnie 
dozwolony na mocy niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Co do informacji cyfrowej – należy uwzględnić wszystkie potencjalne nowe technologie 
komunikacyjne i zapewnić ich ujęcie we wniosku.

Poprawka 261
Nessa Childers

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają przekazu wideo 
zawierającego informacje dotyczące 
charakterystyki lub stosowania produktu 
leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Osoby korzystające ze stron internetowych nie powinny być identyfikowane, gdyż wówczas 
istniałoby ryzyko, że staną się celem niechcianych materiałów przesyłanych przez firmy 
farmaceutyczne. Prawidłowe stosowanie produktu leczniczego wydawanego na receptę 
powinno być demonstrowane przez lekarza przepisującego lek bądź farmaceutę lub przez 
dowolnego innego pracownika służby zdrowia nawiązującego osobisty kontakt z pacjentem, 
nie zaś za pośrednictwem materiałów filmowych lub Internetu. Wyrażenie „telewizja 
internetowa” jest zbyt niejasne, dlatego bezpieczniej byłoby precyzyjniej je zdefiniować.
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Poprawka 262
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie pozwalają 
na identyfikację osób prywatnych 
mających do nich dostęp, nie jest również 
dozwolone umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

 Strony internetowe zarejestrowane 
zgodnie z przepisami ust. 1 nie pozwalają 
na identyfikację osób prywatnych 
mających do nich dostęp, nie jest również 
dozwolone umieszczanie na tych stronach 
niechcianych treści dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków. Strony internetowe mogą 
dostarczać treści w postaci materiałów 
wideo, jeśli jest to potrzebne do 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
danego produktu leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Skreślono fragment „bez uprzedniego uzyskania ich wyraźnej zgody”, ponieważ wszystkie 
informacje dotyczące użytkowników powinny pozostawać całkowicie poufne.

Poprawka 263
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
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niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej, 
radia internetowego, podcastów, 
streamingu wideo ani jakiegokolwiek 
innego formatu informacji cyfrowej, który 
nie jest wyraźnie dozwolony na mocy 
niniejszej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przepisy powinny gwarantować, że możliwe będzie stosowanie jedynie dozwolonych 
formatów cyfrowych.

Poprawka 264
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
 Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej ani
materiałów audiowizualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Gdy informacje są rozpowszechniane za pośrednictwem telewizji, telewizji internetowej, radia 
lub publikacji dotyczących zdrowia, pacjenci nie są chronieni przed takimi niechcianymi 
informacjami, dlatego taki sposób rozpowszechniania nie powinien być dozwolony. Materiały 
audiowizualne na stronach internetowych mogą umożliwiać ukrytą reklamę, dlatego nie 
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powinny być dozwolone.

Poprawka 265
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej ani
materiałów audiowizualnych.

Or. en

Uzasadnienie

Gdy informacje są rozpowszechniane za pośrednictwem telewizji, telewizji internetowej, radia 
lub publikacji dotyczących zdrowia, pacjenci nie są chronieni przed niechcianymi 
informacjami, dlatego taki sposób rozpowszechniania nie powinien być dozwolony. Materiały 
audiowizualne na stronach internetowych mogą umożliwiać ukrytą reklamę, dlatego nie 
powinny być dozwolone.

Poprawka 266
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
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identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej, 
podcastów ani żadnych innych informacji 
w formacie wideo.

Or. fr

Poprawka 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarejestrowane strony internetowe 
zawierają na górze każdej podstrony tekst 
informujący odbiorców, że zawarte na niej 
dane zostały opracowane przez 
wymienionego z nazwy posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Informacja ta zawiera również link do 
bazy danych EudraPharm o produktach 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy stron internetowych zawierających informacje o lekach wydawanych na receptę 
muszą być jasno poinformowani, że informacje te zostały opracowane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Link do bazy danych EudraPharm zapewni 
użytkownikom bezpośredni i łatwy dostęp do porównywalnych informacji o lekach 
wydawanych na receptę, pochodzących z niekomercyjnego źródła, co zagwarantuje większą 
przejrzystość.
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Poprawka 268
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zarejestrowaniu strony 
internetowej wszelkie zmiany jej treści 
odnoszące się do produktu leczniczego 
wydawanego na receptę podlegają 
monitorowaniu zgodnie z ust. 3. Zmiany 
te nie wymagają powtórnej rejestracji 
strony internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzane do treści strony internetowej podlegają kontroli państwa 
członkowskiego, w którym strona została zarejestrowana. W celu uniknięcia niepotrzebnej 
biurokracji nie wymaga się powtórnej rejestracji.

Poprawka 269
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przesyła nowe treści i zmiany, 
o których mowa w ust. 1, właściwym 
organom państwa członkowskiego, 
w którym dana strona internetowa została 
zarejestrowana, do uprzedniego 
zatwierdzenia, przed udostępnieniem 
nowych treści lub zmian na tej stronie 
internetowej.
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Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pozostaje w pełni odpowiedzialny 
za wszystkie informacje, jakie 
rozpowszechnia wśród ogółu 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Od posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu należy wymagać przedstawiania 
nowych treści i zmian właściwym organom. Należy jasno stwierdzić, że firmy pozostają 
odpowiedzialne za wszelkie informacje, jakie udostępniają ogółowi społeczeństwa.

Poprawka 270
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przesyła nowe treści i zmiany 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym dana strona 
internetowa została zarejestrowana, do 
uprzedniego zatwierdzenia, przed 
udostępnieniem nowych treści lub zmian 
na tej stronie internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Od posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu należy wymagać przedstawiania 
nowych treści i zmian właściwym organom.

Poprawka 271
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
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Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
udostępnianych na niej treści 
odnoszących się do produktu leczniczego 
wydawanego na receptę.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, aby to sprecyzować, gdyż wiele treści zawartych na stronie internetowej może nie 
mieć związku z produktami leczniczymi wydawanymi na receptę.

Poprawka 272
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
treści na niej rozpowszechnianych. 
Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pozostaje w pełni odpowiedzialny 
za wszystkie informacje, jakie 
rozpowszechnia wśród ogółu 
społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Nierealistyczne jest oczekiwanie, że właściwe organy będą stale monitorować wszystkie 
zarejestrowane strony internetowe i wszystkie zmiany w informacjach. Dlatego należy 
wprowadzić konkretne odniesienie do obowiązków firm i zagwarantować ich 
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odpowiedzialność za wszelkie informacje przekazywane przez nie ogółowi społeczeństwa. 
Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich firm w całej branży i firmy farmaceutyczne nie 
powinny być z niej zwolnione.

Poprawka 273
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przesyła nowe treści i zmiany 
właściwym organom państwa 
członkowskiego, w którym dana strona 
internetowa została zarejestrowana, do 
uprzedniego zatwierdzenia, przed 
udostępnieniem monitorowanych nowych
treści lub zmian na tej stronie 
internetowej.

Or. en

Uzasadnienie

Od posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu należy wymagać przedstawiania 
nowych treści i zmian właściwym organom.

Poprawka 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) Jeżeli dane państwo członkowskie ma 
podstawy wątpić w prawidłowość 
tłumaczenia publikowanych informacji, 

a) Jeżeli dane państwo członkowskie ma 
podstawy wątpić w prawidłowość 
tłumaczenia publikowanych informacji, 
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może zwrócić się do posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
o dostarczenie uwierzytelnionego 
tłumaczenia informacji zamieszczonych na 
stronie internetowej zarejestrowanej we 
właściwym organie innego państwa 
członkowskiego.

może zwrócić się do posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
o dostarczenie uwierzytelnionego 
tłumaczenia zatwierdzonych przez 
właściwy organ informacji 
zamieszczonych na stronie internetowej 
zarejestrowanej we właściwym organie 
innego państwa członkowskiego.

Or. en

Poprawka 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 4 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) Jeżeli dane państwo członkowskie ma 
podstawy wątpić w zgodność informacji 
zamieszczonych na stronie internetowej 
zarejestrowanej we właściwym organie 
innego państwa członkowskiego 
z wymogami zawartymi w niniejszym 
tytule, informuje to państwo członkowskie 
o powodach swoich wątpliwości. 
Zainteresowane państwa członkowskie 
czynią usilne starania w celu osiągnięcia 
porozumienia co do koniecznych działań. 
Jeżeli państwa członkowskie w ciągu 
dwóch miesięcy nie są w stanie osiągnąć 
porozumienia, sprawa przekazywana jest 
do Komitetu Farmaceutycznego 
ustanowionego na mocy decyzji 
75/320/EWG. Wszelkie niezbędne środki 
mogą zostać podjęte dopiero po wydaniu 
przez ten Komitet opinii. Państwa 
członkowskie uwzględniają opinie wydane 
przez Komitet Farmaceutyczny oraz 
informują Komitet o sposobie takiego 
uwzględnienia.

b) Jeżeli dane państwo członkowskie ma 
podstawy wątpić w zgodność 
zatwierdzonych przez właściwy organ
informacji zamieszczonych na stronie 
internetowej zarejestrowanej we 
właściwym organie innego państwa 
członkowskiego z wymogami zawartymi 
w niniejszym tytule, informuje to państwo 
członkowskie o powodach swoich 
wątpliwości. Zainteresowane państwa 
członkowskie czynią usilne starania w celu 
osiągnięcia porozumienia co do 
koniecznych działań. Jeżeli państwa 
członkowskie w ciągu dwóch miesięcy nie 
są w stanie osiągnąć porozumienia, sprawa 
przekazywana jest do Komitetu 
Farmaceutycznego ustanowionego na 
mocy decyzji 75/320/EWG. Wszelkie 
niezbędne środki mogą zostać podjęte 
dopiero po wydaniu przez ten Komitet 
opinii. Państwa członkowskie 
uwzględniają opinie wydane przez Komitet 
Farmaceutyczny oraz informują Komitet 
o sposobie takiego uwzględnienia.
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Or. en

Poprawka 276
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 4a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Każde państwo członkowskie tworzy 
i prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący leków, obejmujący dedykowaną 
stronę internetową poświeconą 
bezpieczeństwu leków, który będzie 
powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących leków państwa członkowskie 
podają do publicznej wiadomości 
przynajmniej następujące informacje:
a) ulotki dotyczące produktów leczniczych 
dostępnych na rynku krajowym co 
najmniej w języku używanym w danym 
państwie;
b) charakterystykę produktu;
c) sprawozdania oceniające wraz 
z aktualizacjami okresowych sprawozdań 
na temat bezpieczeństwa przedłożonymi 
organom ds. zdrowia przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
d) szczegółowe opisy systemów 
zarządzania ryzykiem oraz szczegółowe 
protokoły badań do przeprowadzenia po 
wydaniu pozwolenia w odniesieniu do 
produktów leczniczych dozwolonych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą;
e) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
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f) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez 
pracowników służby zdrowia i pacjentów, 
w oparciu o formularze, o których mowa 
w art. 25 rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004;
g) porządki dzienne i protokoły posiedzeń 
komitetu ds. nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i grupy 
koordynacyjnej wraz z dołączonymi do 
nich decyzjami, danymi szczegółowymi
dotyczącymi głosowania oraz 
objaśnieniami głosowań, w tym opiniami 
mniejszości;
h) wnioski przekazywane przez właściwy 
organ krajowy posiadaczowi pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, odnoszące się 
do utrzymywania systemu zarządzania 
ryzykiem lub do przeprowadzenia badania 
po przyznaniu pozwolenia, wraz 
z wyjaśnieniami przekazanymi przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu właściwemu organowi 
krajowemu, w razie potrzeby, oraz 
z ostateczną decyzją właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Dostępność w Internecie gwarantuje pacjentom i ogółowi społeczeństwa dostęp do ulotek 
dołączanych do opakowania i do charakterystyk produktów leczniczych przez cały czas, w 
ojczystym języku, nawet z zagranicy. We wszystkich państwach członkowskich powinien 
istnieć portal krajowej agencji do spraw produktów leczniczych przekazujący ogółowi 
społeczeństwa wysokiej jakości informacje o produktach leczniczych. Powyższa poprawka ma 
na celu ustanowienie podstawy prawnej dla takich portali w reakcji na sprawozdanie Komisji 
dotyczące bieżącej praktyki w zakresie przekazywania informacji. Taki portal internetowy 
powinien zawierać część poświęconą wszelkim informacjom dotyczącym bezpieczeństwa oraz 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
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Poprawka 277
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 100h – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona 
została zarejestrowana i podlega
monitorowaniu zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy. W oświadczeniu tym 
wskazany jest właściwy organy krajowy 
odpowiedzialny za monitorowanie danej 
strony internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

5. Państwa członkowskie wymagają od
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, zamieszczenia w górnej części każdej 
podstrony tekstu powiadamiającego 
odbiorców, że informacje zawarte na tej 
stronie są opracowywane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
i dlatego podlegają monitorowaniu w celu 
zapobieżenia reklamie produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone, oraz link do bazy 
danych EudraPharm wraz z informacją, 
że informacje zatwierdzone są dostępne 
w tej bazie.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że strona internetowa jest zarejestrowana i monitorowana zgodnie z dyrektywą, nie 
wnosi dodatkowej wartości dla użytkowników, może natomiast wprowadzać w błąd. Ważne, 
aby użytkownicy byli jasno informowani o tym, że strona internetowa podlega 
„monitorowaniu w celu zapobieżenia reklamie produktów leczniczych wydawanych na 
receptę”, ponieważ obywatele nie mają wysokiej świadomości istnienia partykularnych 
interesów. Link do bazy danych EudraPharm zapewni użytkownikom bezpośredni i łatwy 
dostęp do porównywalnych, pochodzących z niekomercyjnego źródła informacji o lekach 
wydawanych na receptę.
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Poprawka 278
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona 
została zarejestrowana i podlega 
monitorowaniu zgodnie z przepisami 
niniejszej dyrektywy. W oświadczeniu tym 
wskazany jest właściwy organy krajowy 
odpowiedzialny za monitorowanie danej 
strony internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

5. Państwa członkowskie wymagają od
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, zamieszczenia w górnej części każdej 
podstrony tekstu powiadamiającego 
odbiorców, że informacje zawarte na tej 
stronie są opracowywane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
dlatego podlegają monitorowaniu w celu 
zapobieżenia reklamie produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone, oraz link do bazy 
danych EudraPharm wraz z informacją, 
że informacje zatwierdzone są dostępne 
w tej bazie.

Or. en

Uzasadnienie

Fakt, że strona internetowa jest zarejestrowana i monitorowana zgodnie z dyrektywą, nie 
wnosi dodatkowej wartości dla użytkowników, może natomiast wprowadzać w błąd. Ważne, 
aby użytkownicy byli jasno informowani o tym, że strona internetowa podlega 
„monitorowaniu w celu zapobieżenia reklamie produktów leczniczych wydawanych na 
receptę”, ponieważ obywatele nie mają wysokiej świadomości istnienia partykularnych 
interesów. Link do bazy danych EudraPharm zapewni użytkownikom bezpośredni i łatwy 
dostęp do porównywalnych, pochodzących z niekomercyjnego źródła informacji o lekach 
wydawanych na receptę.
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Poprawka 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

5. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej.

Or. en

Poprawka 280
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 

5. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
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zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wyraźnie wskazany
jest właściwy organ krajowy 
odpowiedzialny za monitorowanie danej 
strony internetowej, a także posiadacz 
pozwolenia na wprowadzenia do obrotu 
odpowiedzialny za tę stronę internetową. 
Zawiera ono również informację, że fakt 
poddania danej strony monitorowaniu nie 
oznacza, że wszystkie zawarte na niej 
informacje zostały wcześniej zatwierdzone.

Or. fr

Poprawka 281
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

5. Państwa członkowskie nakładają na 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, obowiązek zamieszczenia na tych 
stronach oświadczenia o tym, że dana 
strona internetowa została zarejestrowana i 
podlega monitorowaniu zgodnie 
z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

Or. en

Uzasadnienie

Odbiorcy muszą być poinformowani o jakości odwiedzanych stron. Lepiej więc, aby 
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zamieszczenie oświadczenia o rejestracji i monitorowaniu było wymagane, a nie jedynie 
dopuszczane. Jest to konieczne, aby pokazać odbiorcom, że mogą zaufać stronie internetowej.

Poprawka 282
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie wymagają od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zamieszczenia następujących 
oświadczeń na zarejestrowanej stronie 
internetowej:
- [nazwa posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu] jest 
odpowiedzialny za informacje podawane 
na niniejszej stronie internetowej.
- „Osoby, które uważają, że podane 
informacje są niezgodne z prawem, gdyż 
są nieprawdziwe, mylące lub tendencyjne, 
proszone są o kontakt z właściwym 
organem krajowym”.
- „Zachęca się pacjentów, aby 
o negatywnych skutkach ubocznych leków 
wydawanych na receptę informowali 
swoich lekarzy, farmaceutów lub właściwe 
organy krajowe”.
- „Informacje dotyczące produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
zatwierdzonych we Wspólnocie znajdują 
się na następującej stronie internetowej: 
[link do Eudrapharm].”

Or. en

Uzasadnienie

Czytelnicy mają prawo wiedzieć, kto podaje informacje. Czytelnicy mają też prawo wiedzieć, 
do kogo mogą zwrócić się w razie wątpliwości co do jakości podawanych informacji. Trzecie 
oświadczenie jest zgodne z przepisami wniosku dotyczącego nadzoru nad bezpieczeństwem 
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farmakoterapii. Link do bazy danych EudraPharm zapewni użytkownikom bezpośredni i łatwy 
dostęp do porównywalnych, pochodzących z niekomercyjnego źródła informacji o lekach 
wydawanych na receptę.

Poprawka 283
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Państwa członkowskie wymagają od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zamieszczenia następujących 
oświadczeń na zarejestrowanej stronie 
internetowej:
- [nazwa posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu] jest 
odpowiedzialny za informacje podawane 
na niniejszej stronie internetowej.
- „Osoby, które uważają, że podane 
informacje są niezgodne z prawem, 
proszone są o kontakt z właściwym 
organem krajowym”.
- „Zachęca się pacjentów, aby 
o negatywnych skutkach ubocznych leków 
wydawanych na receptę informowali 
swoich lekarzy, farmaceutów, 
pracowników służby zdrowia lub właściwe 
organy krajowe”.
- „Informacje dotyczące produktów 
leczniczych wydawanych na receptę 
zatwierdzonych we Wspólnocie znajdują 
się na następującej stronie internetowej: 
[link do Eudrapharm]”.

Or. en
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Poprawka 284
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100h – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Zarejestrowane strony internetowe 
zawierają na górze każdej podstrony tekst 
informujący odbiorców, że zawarte na niej 
dane zostały opracowane przez 
wymienionego z nazwy posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Informacja ta zawiera również link do 
bazy danych EudraPharm o produktach 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Użytkownicy stron internetowych zawierających informacje o lekach wydawanych na receptę 
muszą być jasno poinformowani, że informacje te zostały opracowane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Link do bazy danych EudraPharm zapewni 
użytkownikom bezpośredni i łatwy dostęp do porównywalnych informacji o lekach 
wydawanych na receptę, pochodzących z niekomercyjnego źródła, co zagwarantuje większą 
przejrzystość.

Poprawka 285
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100i – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) obowiązek wprowadzenia systemów 
rozpatrywania skarg i wprowadzenia 
skutecznych mechanizmów dochodzenia 
roszczeń z myślą o reagowaniu na skargi 
konsumentów i o zapewnieniu uczciwej 
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rekompensaty osobom poszkodowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wspomnieć o systemie mającym na celu rozpatrywanie skarg i dochodzenie roszczeń, 
zapewniającym ochronę konsumentów i dostarczającym im narzędzi umożliwiających 
wykonywanie ich praw i dochodzenie rekompensaty w razie uzyskania mylących informacji. 
Mylące informacje o produktach leczniczych wydawanych na receptę mogą mieć poważne 
skutki dla zdrowia publicznego.

Poprawka 286
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100i – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
przepis przewidujący możliwość publikacji 
nazwy posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu odpowiedzialnego 
za rozpowszechnianie niezgodnych 
z prawem informacji o produkcie 
leczniczym.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to skuteczny i zniechęcający środek, który przyczyniłby się do zapewnienia zgodności z 
prawem.

Poprawka 287
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100i – ustęp 2a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dbają, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu byli reprezentowani i mieli 
możliwość wypowiedzenia się za każdym 
razem, gdy rozpatrywana jest sprawa, 
w której zarzuca się im nieprzestrzeganie 
przepisów określonych w niniejszym 
tytule. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu mają prawo 
odwołania się od wszelkich decyzji do 
organu sądowego lub innego organu. 
W czasie trwania procedury odwoławczej 
wstrzymuje się rozpowszechnianie 
informacji do momentu podjęcia 
przeciwnej decyzji przez właściwy organ.

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka ma na celu zapewnienie większej skuteczności i przejrzystości całego 
procesu. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu powinni mieć prawo do obrony, 
jeżeli uważają, że zarzuty nieprzestrzegania przepisów są bezpodstawne. W celu ochrony 
ogółu społeczeństwa przed informacjami, które mogą być niezgodne z przepisami tego tytułu, 
należy wstrzymać ich rozpowszechnianie niezwłocznie po podjęciu decyzji przez właściwy 
organ. Rozpowszechnianie można wznowić jedynie wtedy, gdy organ odpowiedzialny za 
rozpatrzenie odwołania złożonego przez posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
podejmie odpowiednią decyzję.

Poprawka 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100j – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) udostępniają władzom lub organom 
odpowiedzialnym za monitorowanie 
informacji dotyczących produktów 

a) udostępniają właściwym władzom lub 
organom odpowiedzialnym za 
monitorowanie informacji dotyczących 
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leczniczych próbki wszystkich informacji 
rozpowszechnianych zgodnie z przepisami 
niniejszego tytułu oraz dane dotyczące 
skali rozpowszechniania, łącznie 
z oświadczeniem wskazującym osoby, do 
których są one kierowane, sposoby 
rozpowszechniania oraz termin pierwszego 
rozpowszechnienia,

produktów leczniczych, które to władze 
lub organy uprzednio zatwierdziły te 
informacje, próbki wszystkich informacji 
udostępnianych zgodnie z przepisami 
niniejszego tytułu oraz dane dotyczące 
skali udostępniania, łącznie 
z oświadczeniem wskazującym osoby, do 
których są one kierowane, sposoby 
udostępniania oraz termin pierwszego 
udostępnienia,

Or. en

Poprawka 289
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100j – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostarczają władzom lub organom 
odpowiedzialnym za monitorowanie 
informacji o produktach leczniczych 
informacji i pomocy, jakich wymagają 
w celu wykonywania swoich obowiązków;

c) zapewniają władzom lub organom 
odpowiedzialnym za monitorowanie 
informacji o produktach leczniczych 
informacje, środki finansowe i pomoc, 
jakich wymagają w celu wykonywania
swoich obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze powinny otrzymać odpowiednie środki finansowe w celu wypełniania swych 
zadań.

Poprawka 290
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100j – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dostarczają władzom lub organom 
odpowiedzialnym za monitorowanie 
informacji o produktach leczniczych 
informacji i pomocy, jakich wymagają 
w celu wykonywania swoich obowiązków;

c) dostarczają władzom lub organom 
odpowiedzialnym za monitorowanie 
informacji o produktach leczniczych 
informacji, środków finansowych 
i pomocy, jakich wymagają w celu 
wykonywania swoich obowiązków;

Or. en

Uzasadnienie

Właściwe władze powinny otrzymać odpowiednie środki finansowe w celu wypełniania swych 
zadań.

Poprawka 291
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100j – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) wprowadzają systemy rozpatrywania 
skarg i skuteczne mechanizmy 
dochodzenia roszczeń z myślą 
o reagowaniu na skargi konsumentów 
i o zapewnieniu uczciwej rekompensaty 
osobom poszkodowanym.

Or. en

Uzasadnienie

Mylące informacje o produktach leczniczych wydawanych na receptę mogą mieć poważne 
skutki dla zdrowia publicznego. Należy wprowadzić system mający na celu rozpatrywanie 
skarg i dochodzenie roszczeń, zapewniający ochronę konsumentów i dostarczający im 
narzędzi umożliwiających wykonywanie ich praw i dochodzenie rekompensaty w razie 
uzyskania mylących informacji. 
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Poprawka 292
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100j – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie wprowadzają 
przepis przewidujący możliwość publikacji 
nazwy posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu odpowiedzialnego 
za rozpowszechnianie niezgodnych 
z prawem informacji o produkcie 
leczniczym.

Or. en

Uzasadnienie

Mogłoby to stanowić skuteczny i zniechęcający środek, który pomógłby zapewnić zgodność z 
prawem.

Poprawka 293
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o homeopatycznych produktach 
leczniczych, o których mowa w art. 14 
ust. 1, sklasyfikowanych jako produkty 
lecznicze wydawane wyłącznie na receptę, 
podlegają przepisom niniejszego tytułu.

Informacje o homeopatycznych 
i ziołowych produktach leczniczych, 
o których mowa w art. 14 ust. 1, 
sklasyfikowanych jako produkty lecznicze 
wydawane wyłącznie na receptę, podlegają 
przepisom niniejszego tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ziołowe produkty lecznicze wydawane na receptę powinny być objęte zakresem stosowania 
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aktu.

Poprawka 294
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100k

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o homeopatycznych produktach 
leczniczych, o których mowa w art. 14 
ust. 1, sklasyfikowanych jako produkty 
lecznicze wydawane wyłącznie na receptę, 
podlegają przepisom niniejszego tytułu.

Informacje o homeopatycznych 
i ziołowych produktach leczniczych, 
o których mowa w art. 14 ust. 1, 
sklasyfikowanych jako produkty lecznicze 
wydawane wyłącznie na receptę, podlegają 
przepisom niniejszego tytułu.

Or. en

Uzasadnienie

Ziołowe produkty lecznicze wydawane na receptę powinny być objęte zakresem stosowania 
aktu.

Poprawka 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Najpóźniej do dnia [uzupełnić konkretną 
datę pięć lat od wejścia w życie dyrektywy 
zmieniającej] r. Komisja opublikuje 
sprawozdanie na temat doświadczenia 
zdobytego w wyniku wykonywania 
postanowień niniejszego tytułu oraz oceni 
potrzebę przeprowadzenia jego przeglądu. 
Komisja przekaże sprawozdanie 

Najpóźniej do dnia [uzupełnić konkretną 
datę pięć lat od wejścia w życie dyrektywy 
zmieniającej] r. Komisja opublikuje 
sprawozdanie na temat doświadczenia 
zdobytego w wyniku wykonywania 
postanowień niniejszego tytułu, po 
konsultacjach z organizacjami pacjentów 
i pracownikami służby zdrowia, oraz oceni 
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Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. potrzebę przeprowadzenia jego przeglądu. 
Komisja przekaże sprawozdanie 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Or. en

Poprawka 296
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W terminie 12 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja – po 
publicznych konsultacjach z udziałem 
organizacji pacjentów i konsumentów 
oraz organizacji lekarzy i farmaceutów –
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie oceniające 
dotyczące zrozumiałości i dokładności 
charakterystyk produktu leczniczego 
i ulotek dołączanych do opakowania oraz
ich użyteczności dla ogółu społeczeństwa 
i dla pracowników służby zdrowia. Po 
przeanalizowaniu danych i po 
systematycznym przeglądzie dowodów 
Komisja, w stosownych przypadkach, 
przedstawia wnioski mające na celu 
poprawę układu i treści charakterystyk 
produktu i ulotek dołączanych do 
opakowania, aby zagwarantować, że 
stanowią one cenne źródło informacji dla 
ogółu społeczeństwa i dla pracowników 
służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli Komisji jest rzeczywiście zainteresowana poprawą informacji udzielanych pacjentom, 
powinna poprawić układ graficzny i treść charakterystyk produktu leczniczego oraz ulotek 
dołączanych do opakowania.
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Poprawka 297
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 (nowy) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 la
Właściwe organy krajowe, koordynowane 
przez Agencję, organizują niezależne 
kampanie informacyjne dotyczące zdrowia 
i leczenia, poruszające następujące 
tematy:
- racjonalne stosowanie produktów 
leczniczych: co to jest nazwa powszechnie 
stosowana; co to jest stosunek korzyści do 
ryzyka; co to jest niepożądane działanie 
leku; jak postępować w przypadku 
wystąpienia niepożądanego działania 
leku; w jaki sposób zgłosić niepożądane 
działanie leku; co to jest zgodność;
- dobre zarządzanie: co to jest konflikt 
interesów; co to jest przejrzystość;
- prawa pacjentów i konsumentów 
w przypadku badań klinicznych: co to jest 
badanie kliniczne; co to jest świadoma 
zgoda; jakie prawa mają uczestnicy; czym 
jest zastępczy efekt końcowy.

Or. en

Uzasadnienie

Rozwój wiedzy na temat zdrowia w społeczeństwie ma kluczowe znaczenie dla rzeczywistej 
poprawy pozycji pacjentów i konsumentów, co z kolei doprowadzi do lepszego zarządzania 
warunkami i lepszych wyników zdrowotnych. Bezpośrednie spontaniczne informacje 
pochodzące od pacjentów składają się na wielokulturowy zasób wiadomości i pozwalają na 
zdobywanie kształcącego doświadczenia – refleksję i możliwość wypowiedzi, przyczyniające 
się do wiedzy o zdrowiu.
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Poprawka 298
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 lb
Właściwe organy krajowe, koordynowane 
przez Agencję, opracowują niezależne 
informacje dotyczące profilaktyki, 
szczególnie dotyczące czynników 
mających wpływ na zdrowie, zwłaszcza 
poprzez wspieranie kampanii publicznych 
dotyczących radzenia sobie 
z uzależnieniami, ryzyka uzależnienia od 
alkoholu i substancji uzależniających 
(tytoniu, narkotyków itd.), argumentów 
przemawiających za wyborem zdrowszej 
diety lub uprawianiem regularnych 
ćwiczeń fizycznych itd.

Or. en

Uzasadnienie

Wielu chorobom i problemom zdrowotnym można zapobiegać, promując zdrowszy styl życia 
(zwiększoną aktywność fizyczną, mniejszy stres, racjonalne stosowanie leków w celu 
uniknięcia działania jatrogennego i uzależnień, unikanie spożycia narkotyków) oraz 
zachowania żywieniowe (mniej alkoholu, tytoniu, soli, cukru, tłuszczu, większe spożycie 
warzyw i owoców itd.).

Poprawka 299
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 lc
Państwa członkowskie dbają, aby 
kształcenie pracowników służby zdrowia 
na pierwszym etapie studiów wyższych 
zapewniało rozwój ich umiejętności 
komunikacyjnych oraz rozumienie 
podstaw medycyny opartej na dowodach 
naukowych.
Państwa członkowskie udzielają wsparcia 
finansowego niezależnym ośrodkom 
informacji o lekach, zachęcają do 
opracowywania niezależnych programów 
dalszego kształcenia pracowników służby 
zdrowia oraz do rozwijania ich 
umiejętności krytycznej oceny.
W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja – po 
publicznej konsultacji z państwami 
członkowskimi i kontynuując programy 
edukacyjne dla pracowników służby 
zdrowia – przygotuje kompleksowe 
sprawozdanie dotyczące najlepszych 
praktyk stosowanych w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie pacjentów i zaspokajanie ich potrzeb wymaga kontaktów opartych na zaufaniu, 
dialogu interpersonalnym i wiedzy specjalistycznej, które to elementy odgrywają podstawową 
rolę w zadaniach pracowników służby zdrowia. Umiejętności komunikacyjne pracowników 
służby zdrowia muszą być rozwijane na pierwszym etapie studiów wyższych.

Poprawka 300
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100l c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100 lc
Państwa członkowskie dbają, aby 
kształcenie pracowników służby zdrowia 
na pierwszym etapie studiów wyższych 
zapewniało rozwój ich umiejętności 
komunikacyjnych oraz rozumienie 
podstaw medycyny opartej na dowodach 
naukowych.
Państwa członkowskie udzielają wsparcia 
finansowego niezależnym ośrodkom 
informacji o lekach, zachęcają do 
opracowywania niezależnych programów 
dalszego kształcenia pracowników służby 
zdrowia oraz do rozwijania ich 
umiejętności krytycznej oceny.
W ciągu trzech lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy Komisja – po 
publicznej konsultacji z państwami 
członkowskimi i kontynuując programy 
edukacyjne dla pracowników służby 
zdrowia – przygotuje kompleksowe 
sprawozdanie dotyczące najlepszych 
praktyk stosowanych w państwach 
członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Informowanie pacjentów i zaspokajanie ich potrzeb wymaga kontaktów opartych na zaufaniu, 
dialogu interpersonalnym i wiedzy specjalistycznej, które to elementy odgrywają podstawową 
rolę w zadaniach pracowników służby zdrowia. Umiejętności komunikacyjne pracowników 
służby zdrowia muszą być rozwijane na pierwszym etapie studiów wyższych.


