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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu 
WE oraz w art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARKAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w zakresie zapobiegania wprowadzaniu do 
legalnego systemu dystrybucji produktów leczniczych sfałszowanych pod względem 
tożsamości, historii lub źródła pochodzenia
(COM(2008)0668 – C6-0513/2008 – 2008/0261(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0668),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja 
przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6-0513/2008),

– uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

– uwzględniając art. 55 oraz art. 37 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A6-
0000/2009),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zauważa, że brzmienie niektórych przepisów proponowanej dyrektywy, dotyczących 
przyjmowania środków wykonawczych trzeba będzie dostosować w świetle art. 290 i 291 
Traktatu o funkcjonowaniu UE;

4. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat ustanawiający 
Wspólnotę Europejską, w szczególności 
jego art. 95 i 152,
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Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa ma na celu nie tylko zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów 
leczniczych, lecz również zagwarantowanie wysokiego stopnia ochrony zdrowia publicznego 
w UE.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Liczba wykrywanych we Wspólnocie 
produktów leczniczych sfałszowanych pod 
względem tożsamości, historii lub źródła 
pochodzenia wzrasta alarmującym tempie. 
Produkty te zwykle zawierają substancje 
gorszej jakości lub sfałszowane, substancje 
w nieodpowiednich dawkach (dotyczy to 
również substancji czynnych) lub nie 
zawierają żadnych substancji, co stanowi 
poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego.

(2) Liczba wykrywanych we Wspólnocie 
produktów leczniczych sfałszowanych pod 
względem tożsamości, historii lub źródła 
pochodzenia wzrasta alarmującym tempie. 
Produkty te zwykle zawierają substancje 
gorszej jakości lub sfałszowane, substancje 
w nieodpowiednich dawkach (dotyczy to 
również substancji czynnych) lub nie 
zawierają żadnych substancji, co stanowi 
poważne zagrożenie dla zdrowia 
publicznego oraz podważa zaufanie 
społeczeństwa do produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Sfałszowane leki mogą poważnie podważyć zaufanie społeczeństwa do produktów leczniczych. 

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa nie narusza 
przepisów dotyczących praw własności 
intelektualnej i przemysłowej i ma 
konkretny cel zapobiegania pojawianiu 
się sfałszowanych produktów leczniczych 
w legalnym systemie dystrybucji.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza dyrektywa powinna się koncentrować na skutkach dla zdrowia publicznego i nie 
powinna zajmować się ewentualnymi problemami związanymi z prawami własności 
intelektualnej czy prawami patentowymi.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) Projekt nowej konwencji Rady 
Europy dotyczącej podrabiania produktów
leczniczych oraz podobnych przestępstw 
wiążących się z zagrożeniami dla zdrowia 
publicznego, która ma być gotowa do 
podpisania w 2010 r., powinien otrzymać 
wsparcie Komisji i państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebny jest międzynarodowy instrument prawny w postaci konwencji mającej na celu 
wprowadzenie nowych przepisów, w tym nowego wykroczenia związanego z przestępczością 
farmaceutyczną, aby ustalić konkretne kary za podrabianie leków oraz obniżanie ich jakości 
oraz określić zasady prawne pozwalające na uwzględnienie interesów ofiar przestępczości 
farmaceutycznej.

Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Szacuje się, że lekarstwa kupowane 
przez internet za pośrednictwem stron, 
których rzeczywisty adres fizyczny jest 
ukryty, są w ponad 50% przypadków 
fałszowane. Należy zatem wprowadzić 
rozróżnienie między legalną sprzedażą 
wysyłkową i aptekami internetowymi a 
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niezgodnym z prawem systemem 
dystrybucji z wykorzystaniem 
niekontrolowanych zakupów przez 
internet. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by internetowa sprzedaż 
produktów leczniczych była stale 
monitorowana przez właściwe organy. 

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ niektóre państwa członkowskie uznają sprzedaż przez internet jako część legalnego 
systemu dystrybucji, powinno się je wziąć pod uwagę. Międzynarodowa grupa zadaniowa ds. 
zwalczania podrabianych produktów leczniczych („IMPACT”) Światowej Organizacji 
Zdrowia oszacowała, że leki kupowane za pośrednictwem nielegalnych stron internetowych 
ukrywających swój adres fizyczny są sfałszowane w ponad 50% przypadków. Nie należy 
zatem lekceważyć tej sytuacji; powinna ona znaleźć odzwierciedlenie w dyrektywie.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Obywatelom Europy powinno się 
uświadomić, jakie zagrożenie dla zdrowia 
wynika z zamawiania produktów na 
niekontrolowanych stronach 
internetowych czy za pośrednictwem 
nielegalnych systemów dystrybucji. 
Komisja wraz z państwami członkowskimi 
powinna przyjąć środki mające na celu 
podniesienie świadomości wśród obywateli 
na temat ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
internet. Kampanie społeczne powinny 
informować obywateli, czy ich apteka 
internetowa jest oficjalnie zarejestrowana 
i kontrolowana przez organy publiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Podnoszenie świadomości jest kluczowym elementem w walce ze sfałszowanymi produktami 
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leczniczymi sprzedawanymi przez internet. Inicjatywy informacyjne mają zasadnicze 
znaczenie, ponieważ świadomy i posiadający wiedzę klient może uniknąć sfałszowanych 
leków.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Firmy transportowe są istotnym elementem systemu dystrybucji. Komisja stara się położyć 
większy nacisk na działalność taką jak handel i pośrednictwo w sprzedaży, ponieważ tutaj leży 
prawdziwe niebezpieczeństwo, jako że nie są one jeszcze kojarzone z odpowiedzialnością. 
Ważne jest zatem aby umieścić w dyrektywie zarówno handlowców, jaki i pośredników w 
sprzedaży.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
obowiązkowe zabezpieczenia 
umożliwiające identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych i 
wypełniaczy.

Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.
Nie później niż pięć lat od daty wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające w sprawie zastosowania 
zabezpieczeń, o których mowa w li. o) art. 
54 dyrektywy 2001/83/WE oraz ich 
spodziewanego wpływu na zmniejszenie 
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ilości sfałszowanych leków w legalnym  
systemie dystrybucji w Europie. 
Sprawozdanie powinno zawierać ocenę 
zabezpieczeń innych kategorii leków, w 
tym produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty, zgodnie z 
definicją w tytule VI dyrektywy 
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Oddziaływanie projektowanych zabezpieczeń powinno zostać poddane ocenie po upływie 5 
lat. Powinno to pozwolić na ocenę ich wpływu na zmniejszenie ilości sfałszowanych leków w 
legalnym systemie dystrybucji. Ocena ta powinna uwzględniać możliwość rozszerzenia 
ogólnoeuropejskich zharmonizowanych zabezpieczeń na leki sprzedawane bez recepty. Na 
tym etapie rozsądne i wystarczające jest ograniczenie zastosowania zabezpieczeń do leków na 
receptę. Powinno się unikać zbędnego obciążenia regulacyjnego, aby zapobiec zwiększeniu 
kosztów dla obywateli europejskich.  

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Firmy przepakowujące powinny przyjąć takie same normy postępowania jak oryginalni 
producenci oraz zapewnić taki sam poziom integralności produktu. Powinny one 
zagwarantować, że w wyniku ich działalności do systemu dystrybucji nie trafią żadne 
sfałszowane leki. W związku z charakterem ich działalności firmy przepakowujące mają nie 
tylko istotne obowiązki w stosunku do pacjentów i pracowników służby zdrowia, lecz również 
w stosunku do oryginalnego producenta oraz posiadacza zezwolenia na obrót, których 
produktami się zajmują.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Wytwarzanie substancji czynnych 
powinno odbywać się zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki wytwarzania niezależnie 
od tego, czy substancje te są wytwarzane 
we Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 

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

chodzi o ich wytwarzanie w krajach 
trzecich, należy zagwarantować, że 
przepisy dotyczące wytwarzania substancji 
czynnych i wypełniaczy przeznaczonych 
do wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe.

Or. en

Uzasadnienie

Sfałszowane wypełniacze również stanowią poważne ryzyko dla zdrowia i jako takie powinny 
wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy. Mogą one spowodować poważne zagrożenie (w 
1995 r. 89 osób poniosło śmierć na Haiti oraz co najmniej 59 dzieci w 1996 r.; w Indiach 30 
dzieci umarło w 1998 r.).

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Oparte na ocenie ryzyka i ukierunkowane inspekcje są dużo skuteczniejsze w wykrywaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych od rutynowych inspekcji, które zazwyczaj  są mało 
efektywne.
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Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie powinny 
nałożyć skuteczne kary za czyny związane 
z fałszowaniem leków. Kary te powinny co 
najmniej odpowiadać typowym karom za 
nielegalną działalność narkotykową. 
Komisja może udzielić ogólnych 
wytycznych w sprawie skutecznego 
systemu takich sankcji karnych. 
Szczegółowe postanowienia powinny 
zostać uwzględnione w dyrektywie 
2001/83/WE w celu egzekwowania 
nowych wymogów dotyczących 
zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Egzekwowanie ma kluczowe znaczenie na tym obszarze. Kary będą skutecznym narzędziem 
zniechęcającym. Aby zapewnić ich skuteczność, w całej UE należy wprowadzić jednakowy 
system sankcji, aby zagwarantować, że przestępcy nie wybiorą państwa członkowskiego z 
łagodniejszym systemem kar. Rozszerzenie zakresu sankcji karnych, tak aby obejmowały 
czyny związane z fałszowaniem leków oraz wprowadzenie przepisów wykonawczych w 
odniesieniu do nowych wymogów dotyczących zabezpieczeń zapewni pacjentom 
skuteczniejszą ochronę.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15b) Fałszowanie leków to problem 
światowy wymagający skutecznej oraz 
wzmocnionej międzynarodowej 
koordynacji i współpracy w celu 
zagwarantowania większej skuteczności 
strategii zapobiegających fałszowaniu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wzmocniona współpraca międzynarodowa między instytucjami rządowymi, takimi jak służba 
zdrowia, policja, służby celne, lokalne organy administracyjne i władze sądowe, jest 
niezbędna dla zwalczenia problemu fałszowania leków.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) Ponieważ cel zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony 
zdrowia publicznego przed ryzykiem ze 
strony produktów leczniczych, które są 
nielegalne z względu na ich sfałszowaną 
tożsamość, historię lub źródło 
pochodzenia, nie może być osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, jako że nie mogą one 
indywidualnie przyjąć zharmonizowanych 
środków stosowanych w całej Wspólnocie, 
może natomiast zostać lepiej osiągnięty 
przez działanie na szczeblu 
wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z 
zasadą proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co konieczne do 
osiągnięcia wspomnianego celu.

(18) Ponieważ cel zapewnienia 
funkcjonowania rynku wewnętrznego 
produktów leczniczych przy jednoczesnym 
zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony 
zdrowia publicznego przed ryzykiem ze 
strony produktów leczniczych, które są 
nielegalne z względu na ich sfałszowaną 
tożsamość, historię lub źródło 
pochodzenia, nie może być osiągnięty w 
sposób wystarczający przez państwa 
członkowskie, jako że nie mogą one 
indywidualnie przyjąć zharmonizowanych 
środków stosowanych w całej Wspólnocie, 
może natomiast zostać lepiej osiągnięty 
przez działanie na szczeblu 
wspólnotowym, Wspólnota może przyjąć 
środki, zgodnie z zasadą pomocniczości 
określoną w art. 5 Traktatu. Istniejące już 
w państwach członkowskich ściślejsze 
systemy zabezpieczeń mogą zostać 
utrzymane. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności, określoną w tym 
samym artykule, niniejsza dyrektywa nie 
wykracza poza to, co konieczne do 
osiągnięcia wspomnianego celu.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość utrzymania surowszych przepisów.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a:
(2a) Sfałszowany produkt leczniczy: 
Każdy produkt leczniczy, w którym zostały 
przedstawione fałszywe informacje na 
temat:
a) tożsamości, w tym opakowania i 
etykiety, nazwy, składu w odniesieniu do 
jakichkolwiek składników oraz siły 
działania; i/lub 
b) pochodzenia, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia, posiadacza 
pozwolenia na obrót; i/lub
c) jego historii, w tym danych i 
dokumentów dotyczących systemu 
dystrybucji.
Powyższa definicja nie ma związku z 
naruszaniem prawodawstwa dotyczącego 
praw własności intelektualnej czy praw 
patentowych.  

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja sfałszowanego produktu leczniczego, ponieważ na razie nie ma 
jasności co ten termin oznacza. Niniejsza dyrektywa powinna koncentrować się na skutkach 
dla zdrowia publicznego i nie powinna zajmować się ewentualnymi problemami związanymi z 
prawami własności intelektualnej czy prawami patentowymi.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 1 po pkt 2a dodaje się pkt 2b:
(2b) Substancja czynna: Każda substancja 
lub mieszanka substancji, która ma zostać 
wykorzystana w produkcji produktu 
leczniczego i która użyta w produkcji staje 
się substancją czynną tego produktu. 
Takie substancje mają na celu wywołanie 
działania farmakologicznego lub 
wywarcie bezpośredniego wpływu na 
diagnozę, leczenie, łagodzenie, terapię i 
profilaktykę lub też oddziaływanie na 
strukturę i funkcjonowanie organizmu.

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja substancji czynnej. Definicja jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi 
dobrej praktyki wytwarzania.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a:
(3a) Wypełniacz: 
Substancja lub związek chemiczny 
niebędący substancją czynną ani 
materiałem opakowania, który jest 
wykorzystany lub jest stworzony z myślą o 
wykorzystaniu go w produkcji produktu 
leczniczego.

Or. en
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Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja wypełniacza.  Wypełniacz stanowi zdecydowaną część skończonego 
produktu leczniczego wchłanianego przez organizm, zatem wiąże się z ryzykiem dla zdrowia 
publicznego, jeśli jest sfałszowany. 

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„17a. Handel produktami leczniczymi: „17a. Handel: 
Wszystkie czynności polegające na 
negocjowaniu niezależnie w imieniu strony 
trzeciej sprzedaży lub zakupu produktów 
leczniczych, albo na wystawianiu 
rachunków lub pośrednictwie w handlu 
produktami leczniczymi, za wyjątkiem 
dostaw produktów leczniczych dla 
ludności, które nie wchodzą w zakres 
definicji dystrybucji hurtowej.”

Wszystkie czynności polegające na 
negocjowaniu niezależnie w imieniu strony 
trzeciej sprzedaży lub zakupu produktów 
leczniczych, substancji czynnych lub 
wypełniaczy albo na wystawianiu 
rachunków na produkty lecznicze, 
substancje czynne lub wypełniacze, za 
wyjątkiem ich dostaw dla ludności, które 
nie wchodzą w zakres definicji dystrybucji 
hurtowej.”

Or. en

Uzasadnienie

Handel nie dotyczy tylko produktów leczniczych, lecz odnosi się również do substancji 
czynnych i wypełniaczy. Ważne jest zatem, aby wyraźnie zaznaczyć to w tekście.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 po pkt 17a dodaje się pkt 
17b:



PR\800835PL.doc 19/43 PE430.883v02-00

PL

„17b. Pośrednictwo:
Wszelka działalność związana ze 
sprzedażą lub kupnem produktów 
leczniczych, substancji czynnych lub 
wypełniaczy, z wyjątkiem dostaw 
detalicznych i dystrybucji hurtowej, 
zgodnie z pkt 17 niniejszego artykułu, 
która nie wiąże się z fizycznym kontaktem 
z produktem oraz polega na niezależnych 
negocjacjach w imieniu innej osoby 
prawnej bądź fizycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić rozróżnienie pomiędzy handlem a pośrednictwem w sprzedaży.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 2 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

‘(3) Bez względu na ust. 1 i art. 3 ust. 4, 
przepisy tytułu IV niniejszej dyrektywy 
stosuje się do produktów leczniczych 
przeznaczonych wyłącznie do wywozu 
oraz do półproduktów i substancji 
czynnych wykorzystywanych jako surowce 
wyjściowe.”

„(3) Bez względu na ust. 1 i art. 3 ust. 4, 
przepisy tytułu IV niniejszej dyrektywy 
stosuje się do produktów leczniczych 
przeznaczonych wyłącznie do wywozu 
oraz do półproduktów i substancji 
czynnych wykorzystywanych jako surowce 
wyjściowe i wypełniacze.”

Or. en

Uzasadnienie

Sfałszowane wypełniacze mogą również stanowić poważne ryzyko dla zdrowia i jako takie 
powinny wchodzić w zakres niniejszej dyrektywy.



PE430.883v02-00 20/43 PR\800835PL.doc

PL

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46 – litera f) – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„f) przestrzegania zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
produktów leczniczych oraz stosowania 
jako surowców wyjściowych wyłącznie 
substancji czynnych, które zostały 
wyprodukowane zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi w sprawie 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
surowców wyjściowych. W tym celu 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
kontroluje, samodzielnie lub przez 
jednostkę akredytowaną do tego celu przez 
właściwy organ państwa członkowskiego, 
czy wytwórca substancji czynnej 
przestrzega zasad dobrej praktyki 
wytwarzania.”

„f) przestrzegania zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
produktów leczniczych oraz stosowania 
jako surowców wyjściowych wyłącznie 
substancji czynnych, które zostały 
wyprodukowane i rozprowadzone zgodnie 
ze szczegółowymi wytycznymi w sprawie 
dobrej praktyki wytwarzania i 
rozprowadzania odnośnie do surowców 
wyjściowych. W tym celu posiadacz
pozwolenia na wytwarzanie kontroluje, 
samodzielnie lub przez jednostkę 
akredytowaną do tego celu przez właściwy 
organ państwa członkowskiego, czy 
wytwórca substancji czynnej przestrzega 
zasad dobrej praktyki wytwarzania.” Do 
wypełniaczy stosuje się takie same kryteria 
dobrych praktyk wytwarzania i 
rozprowadzania. 

Or. en

Uzasadnienie

Wypełniacze również mogą być sfałszowane i tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia 
publicznego. Powinny je zatem obowiązywać takie same kryteria jak substancje czynne.  

Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46 – litera g a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się lit. (ga) w następującym 
brzmieniu:
„(ga) sprawdzenia autentyczności i 
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jakości substancji czynnych i 
wypełniaczy.” 

Or. en

Uzasadnienie

Wypełniacze również mogą być sfałszowane i tym samym stanowić zagrożenie dla zdrowia 
publicznego. Ich jakość i autentyczność powinna być zatem sprawdzana.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46b – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) zostały wytworzone zgodnie z zasadami
dobrej praktyki wytwarzania co najmniej 
równoważnej praktyce ustanowionej przez 
Wspólnotę; oraz

a) zostały wytworzone w zakładach 
stosujących się do zasad UE dobrej 
praktyki wytwarzania lub do zasad dobrej 
praktyki wytwarzania co najmniej 
równoważnej praktyce ustanowionej przez 
Wspólnotę. Zgodność z dobrymi 
praktykami wytwarzania powinna zostać 
potwierdzona w inspekcjach; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Każdy zakład w kraju trzecim produkujący substancję czynną do wykorzystania w 
europejskich produktach leczniczych powinien zostać poddany inspekcji.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46b – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) towarzyszy im pisemne potwierdzenie 
od eksportującego kraju trzeciego, że 
zasady dobrej praktyki wytwarzania 
stosowane w zakładzie wytwarzającym 
substancję czynną przeznaczoną do 

b) towarzyszy im pisemne potwierdzenie 
od eksportującego kraju trzeciego, że 
zasady dobrej praktyki wytwarzania 
stosowane w zakładzie wytwarzającym 
substancję czynną przeznaczoną do 
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wywozu są co najmniej równoważne 
praktyce ustanowionej przez Wspólnotę i 
że zakład ten podlega kontroli i 
egzekwowaniu, gwarantującym, że 
niemożliwe jest obejście zasad dobrej 
praktyki wytwarzania.

wywozu są co najmniej równoważne 
praktyce ustanowionej przez Wspólnotę i 
że zakład ten podlega regularnej kontroli i
skutecznemu egzekwowaniu zasad dobrej 
praktyki wytwarzania, gwarantującym 
ochronę zdrowia publicznego na poziomie 
odpowiadającym co najmniej poziomowi 
tej ochrony we Wspólnocie, a w przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości 
eksportujący kraj trzeci niezwłocznie 
poinformuje o tym Wspólnotę.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona w krajach trzecich powinna odpowiadać co najmniej poziomowi ochrony we 
Wspólnocie. W przypadku niezgodności eksportujący kraj trzeci powinien niezwłocznie 
powiadomić o tym Wspólnotę.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Zasady dobrej praktyki wytwarzania 
odnośnie do substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe 
określone w art. 46 lit. f) i w art. 46b 
przyjmuje się w formie szczegółowych 
wytycznych.”

„Zasady dobrej praktyki wytwarzania i 
dystrybucji odnośnie do substancji 
czynnych stosowanych jako surowce 
wyjściowe i wypełniacze określone w art. 
46 lit. f) i w art. 46b przyjmuje się w 
formie szczegółowych wytycznych.”

Or. en

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 52a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Importerzy i wytwórcy substancji 
czynnych wykorzystywanych jako surowce 
wyjściowe z siedzibą we Wspólnocie 
podają swój adres właściwemu organowi 
państwa członkowskiego, w którym mają 
swoją siedzibę.

Importerzy, wytwórcy i dystrybutorzy
substancji czynnych wykorzystywanych 
jako surowce wyjściowe i wypełniacze z 
siedzibą we Wspólnocie podają swój adres 
właściwemu organowi państwa 
członkowskiego, w którym mają swoją 
siedzibę.

Or. en

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„o)  zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych, 
innych niż radiofarmaceutyki, 
wydawanych na receptę lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI. W odniesieniu do 
leków generycznych wydawanych na 
receptę, określonych w tytule VI, 
zabezpieczenia są obowiązkowe, jeżeli 
Komisja uzna to za konieczne w ramach 
podejścia opartego na ryzyku zgodnie z 
art. 54a ust. 4.”

Or. en
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Uzasadnienie

Zabezpieczenia w odniesieniu do leków generycznych powinny być obowiązkowe. Leki te 
powinny być objęte przepisami w oparciu o ocenę ryzyka.

Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) utrzymanie dodatkowych kosztów na 
możliwie najniższym poziomie.

Or. en

Uzasadnienie

Zabezpieczenia należy ujednolicić w oparciu o jasne kryteria. Powinny one również 
gwarantować, że wypełniacz nie jest sfałszowany. Ponadto dodatkowe koszty należy utrzymać 
na możliwie najniższym poziomie. 

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia należy uznać za 
równoważne jeżeli zagwarantują taki sam 
poziom skuteczności w zakresie 
identyfikacji, weryfikacji autentyczności, 
identyfikowalności i braku naruszeń oraz 
taki sam poziom technicznych przeszkód 
dla powielania, jak oryginalne 
zabezpieczenie. 

Or. en
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Uzasadnienie

Przedsiębiorstwa przepakowujące powinny przyjąć takie same normy postępowania jak 
pierwotni producenci oraz zapewnić taki sam poziom integralności produktu.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54a – ustęp 4 – akapit trzeci 3 – litera e a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) ryzyko dla zdrowia publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona zdrowia publicznego ma zasadnicze znaczenie. 

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 33

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

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

W ramach środków, o których mowa w 
niniejszym ustępie, uwzględnia się 
uzasadnioną potrzebę ochrony poufnych 
informacji handlowych.

Or. en

Uzasadnienie

Akt prawodawczy nie ma na celu ochrony praw własności przemysłowej i handlowej, lecz 
ochronę zdrowia publicznego. Poufne informacje handlowe powinny rzeczywiście podlegać 
ochronie.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) W art. 80 po lit. c) dodaje się lit. ca) w 
brzmieniu:
ca) muszą sprawdzić poprzez weryfikację
zabezpieczenia na opakowaniu 
zewnętrznym, czy zakupione produkty 
lecznicze nie są sfałszowane; 

Or. en

Uzasadnienie

Każdy podmiot uczestniczący w legalnym systemie dystrybucji musi upewnić się co do 
autentyczności produktów leczniczych, które posiada; jest to jedyny sposób zapobieżenia 
temu, aby przy przechodzeniu produktów leczniczych z rąk do rąk nie doszło do 
wprowadzenia sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego systemu dystrybucji.

Poprawka 35

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

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

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

– data, – data,

– nazwa produktu leczniczego, – nazwa produktu leczniczego,
– ilość otrzymana, dostarczona lub będąca 
przedmiotem handlu,

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

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

– nazwa i adres dostawcy lub odbiorcy, 
gdzie stosowne,
– numer serii,
– numer rejestracji zezwolenia na 
sprzedaż;

Or. en

Uzasadnienie
Pośrednictwo powinno być objęte przepisami, ponieważ jest nawet mniej uregulowane i 
określone pod względem odpowiedzialności niż handel. Dyrektywa powinna wypełniać 
obecną lukę poprzez włączenie pośrednictwa, umacniając tym samym funkcjonowanie 
legalnego systemu dystrybucji.

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

i) muszą poinformować właściwy organ o 
otrzymywanych produktach, które według 
ich wiedzy lub podejrzeń naruszają art. 6 
ust. 1 niniejszej dyrektywy;
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– art. 6 ust. 1 niniejszej dyrektywy; Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się zarówno posiadacza 
pozwolenia na wytwarzanie, jak i 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.”

– prawa właściciela znaku towarowego 
zgodnie z przepisami prawa 
wspólnotowego, ustanowionymi w 
rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z 
dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie 
wspólnotowego znaku towarowego lub 
zgodnie z ustawodawstwem państwa 
członkowskiego, w którym produkt ten 
został otrzymany.
Ponadto w przypadkach, kiedy naruszenie 
lub podejrzenie naruszenia dotyczy 
sfałszowania produktu leczniczego, 
zawiadamia się posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu albo właściciela 
sfałszowanego znaku handlowego.”

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku dystrybucji hurtowej do 
krajów trzecich art. 76, art. 80 lit. c) i i) 
oraz art. 81 i 82 nie mają zastosowania. 
Ponadto art. 80 lit. b) nie ma 
zastosowania, w przypadku gdy produkt 
jest otrzymywany bezpośrednio z kraju 
trzeciego.
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Państwa członkowskie podejmą wszelkie 
odpowiednie działania w celu 
zagwarantowania, że żadne sfałszowane 
produkty lecznicze nie będą 
dystrybuowane lub wywożone z ich 
terytorium do krajów trzecich. Niniejsza 
dyrektywa nie narusza przepisów 
konwencji stambulskiej dotyczących 
dostaw leków do krajów trzecich w 
przypadku sytuacji nadzwyczajnych.  
W odniesieniu do wszystkich dostaw 
produktów leczniczych do osób 
uprawionych lub upoważnionych do 
zaopatrywania w produkty lecznicze 
ludności kraju trzeciego, uprawniony 
hurtownik zobowiązany jest do 
rejestrowania transakcji, w formie faktur 
zakupu/sprzedaży, na komputerze lub w 
jakiejkolwiek innej formie, podając dla 
każdej transakcji dotyczącej wszystkich 
otrzymanych lub dystrybuowanych 
produktów leczniczych co najmniej takie 
informacje, jak:
– data,
– nazwa produktu leczniczego,
– ilość otrzymana lub dostarczona,
– nazwa i adres odpowiednio dostawcy lub 
odbiorcy;
uprawnieni hurtownicy przechowują te 
rejestry i udostępniają je właściwym 
organom do celów inspekcji przez okres 
pięciu lat;

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa powinna również mieć na celu ograniczenie hurtowej dystrybucji sfałszowanych 
produktów leczniczych do krajów trzecich. Stosowanie łagodniejszych przepisów do wywozu 
lub tranzytu do krajów trzecich podważyłoby wiarygodność dążeń Wspólnoty do zacieśnienia 
międzynarodowej współpracy przy zwalczaniu sfałszowanych leków. W związku z tym 
odstępstwa nie są dopuszczalne. Przepisy konwencji stambulskiej powinny być jednakże 
stosowane w odniesieniu do produktów leczniczych przekazywanych krajom trzecim w 
ramach pomocy humanitarnej dla ofiar klęsk żywiołowych lub innych podobnych katastrof.
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Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 85b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Podmioty prowadzące obrót produktami 
leczniczymi dopilnowują, aby produkty 
lecznicze będące przedmiotem obrotu 
posiadały pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu przyznane zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 lub 
przez właściwe organy państwa 
członkowskiego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Ponadto zastosowanie mają
wymagania wyszczególnione w art. 80 lit.
d) do h).

Podmioty prowadzące obrót produktami 
leczniczymi lub pośredniczące w tym 
obrocie dopilnowują, aby produkty 
lecznicze będące przedmiotem obrotu lub 
pośrednictwa posiadały pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu przyznane zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 lub 
przez właściwe organy państwa 
członkowskiego zgodnie z niniejszą 
dyrektywą. Ponadto zastosowanie mają
wymogi wyszczególnione w art. 80 lit. b) 
do h).

Or. en

Uzasadnienie

Zawiadomienia nie są wystarczające do zapewnienia przestrzegania określonych norm 
bezpieczeństwa przez podmioty prowadzące sprzedaż lub pośredniczące w obrocie. Powinni 
oni ponadto odpowiadać za swoje działania i ponosić odpowiedzialność w przypadku 
fałszerstwa; posiadanie takiego pozwolenia spełniałoby te cele.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

TYTUŁ VIIa
SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85c
1. Komisja Europejska wprowadzi 
wspólnotowe logo umieszczane na stronie 
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głównej aptek internetowych, ułatwiając 
społeczeństwu stwierdzenie, czy dana 
strona internetowa oferująca sprzedaż 
produktów leczniczych jest powiązana z 
zarejestrowaną apteką. Logo będzie 
połączone z główną stroną na poziomie 
państwa członkowskiego, które ją utworzy, 
i umożliwi internaucie sprawdzenie 
autentyczności logo oraz będzie zawierać 
podstawowe informacje o ryzyku 
związanym z zakupem produktów 
leczniczych przez internet. 
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.
2. Państwa członkowskie podejmą 
odpowiednie działania, aby zapewnić, że 
wszystkie zarejestrowane strony aptek 
internetowych połączonych z aptekami na 
ich terytorium zawierają wspólnotowe 
logo, o którym mowa w ust. 1, oraz że 
niezarejestrowane strony aptek 
internetowych nie używają tego logo i nie 
są połączone ze stroną główną, o której 
mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 40

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) Dodaje się art. 85d w następującym 
brzmieniu:
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Artykuł 85d
1. Komisja Europejska przyjmie środki 
mające na celu zwiększenie świadomości 
obywateli w zakresie ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
internet, które mogą obejmować:
- ostrzeżenie pojawiające się na górze 
strony internetowej w wyszukiwarkach 
przy wyszukiwaniu produktów leczniczych 
w internecie;
- ogólne kampanie informacyjne we 
współpracy z państwami członkowskimi;
- łatwo dostępne listy akredytowanych 
aptek internetowych.
Środki te, mające na celu zmianę 
elementów innych niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy poprzez jej 
uzupełnienie, są przyjmowane zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 121 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zwiększenie świadomości obywateli co do ryzyka związanego ze sfałszowanymi 
lekami.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14c) Dodaje się art. 85e w następującym 
brzmieniu:

Artykuł 85e
Państwa członkowskie dopilnują, aby 
sprzedaż produktów leczniczych przez 
internet była stale nadzorowana przez 
właściwe organy i podejmą działania na 
drodze sądowej w przypadku niezgodności 
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z niniejszą dyrektywą.  

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest zidentyfikowanie nielegalnych aptek internetowych, aby rozbić przestępcze sieci 
zajmujące się fałszowaniem produktów leczniczych.

Poprawka 42

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) Art. 111 ust. 1 akapit 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
Właściwe władze przeprowadzają również 
rutynowe lub niezapowiedziane inspekcje 
w siedzibie producentów, dystrybutorów 
lub importerów substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe, w 
siedzibie podmiotów posiadających 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
w siedzibie producentów, importerów lub 
dystrybutorów wypełniaczy w każdym 
przypadku, gdy uznają, że istnieją 
podstawy dla podejrzenia o 
nieprzestrzeganie zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania określonych 
w art. 47. Takie inspekcje mogą również 
być przeprowadzone na żądanie państwa 
członkowskiego, Komisji Europejskiej lub 
Agencji.
Właściwe władze przeprowadzają również 
niezapowiedziane inspekcje w zakładach 
producentów substancji czynnych 
stosowanych jako surowce wyjściowe i 
wypełniacze znajdujących się w krajach 
trzecich. 

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 43

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 116 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16a) Art. 116 ust. 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:
Pozwolenie zostanie również zawieszone, 
wycofane, odebrane lub zmienione w 
przypadku gdy szczegółowe dane 
stanowiące poparcie wniosku, o którym 
mowa w art. 8 lub w art. 10, 10a, 10b, 10c 
i art. 11 są nieprawidłowe lub nie zostały 
zmienione zgodnie z art. 23 lub w 
przypadku gdy inspekcje, o których mowa 
w art. 111, wykażą niezgodność z dobrą 
praktyką wytwarzania lub dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie
Celem inspekcji przeprowadzanych przez właściwy organ jest zapobieżenie sytuacji, w której 
coś nie działa zgodnie z planem; dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, że w przypadku gdy 
inspekcja wykaże nieprawidłowości, posiadacz pozwolenia będzie musiał ponieść 
konsekwencje do czasu poprawy sytuacji. W niektórych przypadkach będzie to oznaczać 
utratę pozwolenia.

Poprawka 44

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

Artykuł 118ba

Kary, o których mowa w art. 118b, 
powinny odpowiadać karom zwyczajowo 
wymierzanym w odniesieniu do czynów 
niedozwolonych związanych z 
narkotykami i powinny być podobne we 
wszystkich państwach członkowskich. 

Or. en

Uzasadnienie

Egzekwowanie ma kluczowe znaczenie na tym obszarze. Kary będą skutecznym narzędziem 
zniechęcającym. Aby zapewnić ich skuteczność, w całej UE należy wprowadzić jednakowy 
system sankcji, aby zagwarantować, że przestępcy nie wybiorą państwa członkowskiego z 
łagodniejszym systemem kar.

Poprawka 45

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118bb

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

Or. en
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Uzasadnienie

Wymiana informacji i najlepszych praktyk pomoże poprawić egzekwowalność przepisów i 
utworzyć bardziej jednolity system sankcji w całej UE.

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie, stosując niniejszą 
dyrektywę, podejmują niezbędne kroki, 
aby zapewnić współpracę między 
właściwymi organami ds. produktów 
leczniczych a organami celnymi; państwa 
członkowskie dopilnują również, aby 
służby celne zostały odpowiednio 
przeszkolone w zakresie identyfikacji 
sfałszowanych produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Szkolenie służb celnych jest skutecznym narzędziem zwalczania fałszowania leków. Dlatego 
ważne jest, aby zapewnić odpowiednie szkolenia dla służb celnych.

Poprawka 47

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118ca
Komisja opracuje we współpracy z 
państwami członkowskimi spójne 
działania z właściwymi organami krajów 
trzecich w celu kontroli stref 
tranzytowych, w których produkty 
lecznicze są magazynowane.
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Or. en

Uzasadnienie

Należy zwrócić szczególną uwagę na nadzór stref tranzytowych we współpracy z właściwymi 
organami krajów trzecich.

Poprawka 48

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118cb
Komisja i państwa członkowskie ściśle 
współpracują z Radą Europy przy 
opracowywaniu europejskiej konwencji 
dotyczącej likwidacji fałszowania 
produktów leczniczych i handlu nimi, 
obejmującej aspekty prawa cywilnego i 
karnego w zakresie tej kwestii.

Or. en

Uzasadnienie

Stwierdzono, że fałszowanie leków stało się działalnością prowadzoną przez międzynarodowe 
sieci przestępcze i że nie można zajmować się tą kwestią zdrowia publicznego jedynie w 
granicach UE. Unia Europejska i państwa członkowskie powinny zatem wspierać podpisanie 
i ratyfikację nowej międzynarodowej konwencji Rady Europy.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[wstaw konkretną datę 18 miesięcy po 
publikacji] r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 

1) Państwa członkowskie wprowadzą
w życie przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[wstaw konkretną datę 12 miesięcy po 
publikacji] r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
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przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia [wstaw konkretną datę 18
miesięcy po publikacji + 1 dzień] r.

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia [wstaw konkretną datę 12
miesięcy po publikacji + 1 dzień] r.

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

a) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 4 w zakresie, w jakim odnoszą się one 
do art. 46b ust. 2 lit. b) oraz art. 46b ust. 3 
dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, od dnia [wstaw 
konkretną datę 24 miesiące po publikacji] 
r.

a) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 4 w zakresie, w jakim odnoszą się one 
do art. 46b ust. 2 lit. b) oraz art. 46b ust. 3 
dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, od dnia [wstaw 
konkretną datę 12 miesięcy po 
publikacji] r.

b) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 6, 8 i 9 od dnia [wstaw konkretną datę
48 miesięcy po publikacji] r.

b) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 6, 8 i 9 od dnia [wstaw konkretną datę
24 miesiące po publikacji] r.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Przepisy przyjęte przez państwa 
członkowskie zawierają odniesienie do 
niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie 
towarzyszy ich urzędowej publikacji. 
Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

2) Państwa członkowskie przekażą Komisji 
tekst głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących dziedziny objętej 
niniejszą dyrektywą.

2) Państwa członkowskie przekażą Komisji 
tekst głównych przepisów prawa 
krajowego dotyczących dziedziny objętej 
niniejszą dyrektywą.

Or. en
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Uzasadnienie

Dla zapewnienia ochrony zdrowia publicznego i w interesie pacjentów, farmaceutów i 
producentów, zasadnicze znaczenie ma wprowadzenie możliwie najkrótszych terminów.

Poprawka 50

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre produkty lecznicze sprzedawane bez recepty są narażone na fałszowanie. W związku 
z tym, przy przeglądzie niniejszej dyrektywy Komisja musi rozważyć możliwość objęcia ich 
przepisami w ramach podejścia opartego na ocenie ryzyka.
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UZASADNIENIE

Wniosek Komisji dotyczący zapobiegania wprowadzaniu do systemu dystrybucji 
sfałszowanych leków odzwierciedla coraz poważniejszy niepokój obywateli europejskich 
dotyczący jakości i bezpieczeństwa zażywanych przez nich produktów leczniczych. W 
związku z tym sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący 
zwalczania problemu sfałszowanych leków, jako konieczne działanie w reakcji na to rosnące 
zagrożenie dla zdrowia oraz prowadzące do pełniejszego zagwarantowania bezpieczeństwa 
pacjentów.

Istota zagadnienia
Ocena wpływu przygotowana przez Komisję (SEC(2008)2674) zawiera między innymi 
następujące bardzo niepokojące uwagi:

 Gwałtowny wzrost przypadków przechwytywania przez służby celne sfałszowanych 
leków (2,7 mln produktów leczniczych na strzeżonych granicach UE w 2006 r. oraz 
2,5 mln w 2007 r.; wzrost o 384% w porównaniu z rokiem 2005)

 Tendencja przechodzenia z fałszowania tzw. leków z zakresu „stylu życia” na 
podrabianie leków ratujących życie, w tym leków na raka i choroby serca, zaburzenia 
psychiczne oraz infekcje Leczenie przy użyciu takich sfałszowanych leków może być 
tragiczne w skutkach 

 Tendencja wchodzenia w klasyczny system dystrybucji Poza internetem coraz 
bardziej zagrożony jest legalny system dystrybucji Z 13 państw członkowskich, które 
posiadały dane, siedem zgłosiło przypadki pojawiania się podrabianych produktów 
leczniczych w legalnym systemie dystrybucji 

Należy podkreślić, że według grupy ekspertów z WHO w wielu krajach w Afryce, na 
obszarach Azji i Ameryki Łacińskiej są miejsca, gdzie ponad 30% sprzedawanych leków 
może być sfałszowanych. Polityka zapobiegania rozprzestrzenianiu się sfałszowanych leków 
na rynku europejskim powinna mieć również pozytywny wpływ na inne regiony na świecie, 
gdzie problem ten jest jeszcze poważniejszy. 
Pacjenci muszą mieć absolutną pewność, że lekarstwa które zażywają są autentyczne. Użycie 
sfałszowanych leków może spowodować niepowodzenie terapii i narazić życie pacjentów na 
niebezpieczeństwo. Sprawozdawca uważa zatem, że ochrona zdrowia publicznego przed 
sfałszowanymi lekami powinna być głównym celem dyrektywy. Ten cel nie powinien być 
zakłócany dodawaniem dodatkowych celów.

Dyrektywa nie powinna zajmować się prawami własności intelektualnej i prawami 
patentowymi, które są już objęte innymi szczegółowymi ramami prawnymi.

Podwójna podstawa prawna 
Sprawozdawca proponuje podwójną podstawę prawną dla niniejszej dyrektywy. Fałszowanie 
produktów leczniczych jest czynem karalnym, który pozbawia pacjentów koniecznego 
leczenia oraz jest szkodliwy dla ich zdrowia, czasami prowadząc nawet do śmierci. Zatem 
pierwszym i najważniejszym celem dyrektywy powinna być ochrona zdrowia publicznego. 
Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w podstawie prawnej dyrektywy. Jest to zgodne z 
projektem konwencji Rady Europy, który koncentruje się na zdrowiu publicznym.
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Definicje i obowiązki
W celu lepszej ochrony sieci dystrybucji produktów leczniczych konieczne są jasne definicje 
nie tylko w odniesieniu do zakresu stosowania dyrektywy, lecz również do różnych 
podmiotów w systemie dystrybucji. Czym jest podrobiony produkt leczniczy? Co to jest 
substancja czynna i wypełniacz? Wniosek Komisji nie jest wystarczająco precyzyjny. To 
samo odnosi się do definicji podmiotów w systemie dystrybucji, wyjaśnienia ich roli i 
obowiązków. Konieczne jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy podmiotami już oficjalnie 
uznanymi – których rola jest uważana za wiarygodną - oraz podmiotami spoza tej kategorii, 
które są jednak istotnym ogniwem łańcucha dystrybucji. Istotne jest zatem wprowadzenie 
rozróżnienia pomiędzy handlowcami a pośrednikami w sprzedaży oraz sprecyzowanie ich roli 
i obowiązków. To samo dotyczy innych podmiotów, takich jak przedsiębiorstwa transportowe 
i sprzedawcy na rynku równoległym. Dyrektywa powinna unikać niejasności i nie 
pozostawiać miejsca dla „szarej” strefy. Powinna jasno określać, jakie podmioty i pod jakimi 
warunkami mogą prowadzić działalność w tym sektorze. Jaśniejsze definicje oznaczają 
prostsze wdrażanie.

Sankcje
Fałszowanie produktów leczniczych nie jest drobnym wykroczeniem. To przestępczość 
zorganizowana narażająca na ryzyko ludzkie życie. Kary za fałszowanie powinny to 
odzwierciedlać i co najmniej odpowiadać typowym karom za nielegalną działalność 
narkotykową. Kluczowe znaczenie ma wzmocnienie odpowiednich postanowień dotyczących 
sankcji we wniosku Komisji.

Zabezpieczenia
Państwa członkowskie wprowadzają rozróżnienie między lekami na receptę i bez recepty, 
ponieważ leki na receptę wiążą się z większym ryzykiem dla pacjenta, jeśli są sfałszowane 
lub nadużywane. Zatem zabezpieczenia powinny być obowiązkowe dla leków na receptę. 
Należy jednak zauważyć, że leki są fałszowane wyłącznie z przyczyn ekonomicznych.  Z 
powodu niskich kosztów generycznych produktów leczniczych fałszowanie tej grupy leków 
jest mniej opłacalne. Sprawozdawca jest więc zdania, że – o ile jest to zgodne z wynikami 
oceny ryzyka – kryteria jakości zabezpieczeń mogą zostać zniesione w odniesieniu do 
niektórych generycznych produktów leczniczych lub kategorii produktów. Proponuje 
ponadto, aby po upływie pięciu lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy ocenić, czy 
zabezpieczenia powinny również być obowiązkowe dla leków bez recepty.

Wypełniacze
Pacjenci zażywający produkty lecznicze spożywają nie tylko substancje czynne, ale także 
wypełniacze. Skutki wykorzystywania sfałszowanych wypełniaczy są dobrze 
udokumentowane. Przykłady poważnych skutków obejmują: śmierć 89 osób w 1995 r., 
śmierć co najmniej 59 dzieci na Haiti w roku 1996 i zgon 30 dzieci w Indiach w 1998 r. 
Sprawozdawca włączył więc wypełniacze do projektu sprawozdania. Należy sprawdzać 
jakość i autentyczność leków.

Sprzedaż przez internet
Wniosek Komisji nie porusza kwestii sprzedaży przez internet, uznając ją za element 
nielegalnego systemu dystrybucji. Nie odzwierciedla to faktu, że w niektórych państwach 
członkowskich sprzedaż internetowa została zalegalizowana. Powszechnie wiadomo, że 
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internet stanowi jedno z głównych źródeł napływu sfałszowanych produktów leczniczych na 
europejski rynek. Sprawozdawca postanowił włączyć do projektu sprawozdania przepisy 
dotyczące tego ważnego szlaku. Priorytetową kwestią o największym znaczeniu jest 
zwiększenie świadomości obywateli co do ryzyka związanego z zakupem produktów 
leczniczych przez internet. Należy wprowadzić programy mające na celu zwiększenie wiedzy 
konsumentów o istnieniu sfałszowanych produktów i ryzyku, jakie wiąże się z kupowaniem 
leków z nielegalnych źródeł. Drugą ważną kwestią jest dopilnowanie, aby pacjenci byli w 
stanie rozpoznać te strony internetowe, które są zgodne z odnośnymi przepisami. Dyrektywa, 
która mając na celu zwalczanie fałszowania leków nie obejmuje Internetu – głównego ich 
źródła – nie znajduje uzasadnienia w oczach społeczeństwa. Objęcie tego źródła przepisami 
stanowi jedną z najważniejszych kwestii poruszonych w projekcie sprawozdania. 

Informowanie i sprawozdania
Utworzenie sieci między Komisją, EMEA i właściwymi organami państw członkowskich 
ułatwiłoby pozyskanie większej liczby danych i lepsze zrozumienie zjawiska, co umożliwi 
lepsze przeciwdziałanie. Komisja Europejska, EMEA i właściwe organy w państwach 
członkowskich powinny składać tej sieci roczne sprawozdania z podjętych działań.

Współpraca międzynarodowa
Koordynacja między różnymi organami krajowymi i międzynarodowymi włączonymi w 
zwalczanie sfałszowanych leków jest niezbędna. Ważne jest usprawnienie międzynarodowej 
współpracy i opracowanie właściwych wielostronnych mechanizmów, które umożliwią 
krajom importującym szybkie wyśledzenie i zidentyfikowanie rzeczywistego źródła 
podrobionych leków wprowadzanych na rynek.

Kontrole przywozu
Niniejsza dyrektywa skupia się na kontroli jakości przywozu produktów leczniczych, 
ponieważ przywóz jest kluczowym źródłem napływu sfałszowanych leków na europejski 
rynek. W związku z tym sprawozdawca uważa, że zasadnicze znaczenie ma utworzenie 
systemu inspekcji opartego głównie na dobrej praktyce wytwarzania, która została już 
zdefiniowana w umowach międzynarodowych. Istniejąca już współpraca międzynarodowa 
stanowi, obok doświadczenia w państwach członkowskich, główną podstawę umocnionego i 
skutecznego sytemu wykrywania fałszerstw.

Wywóz
Wniosek Komisji Europejskiej nie porusza kwestii kontroli i dystrybucji fałszywych leków do 
krajów trzecich. Trudno wyjaśnić, dlaczego mamy rygorystyczne przepisy dotyczące leków 
wprowadzanych na europejski rynek – umożliwiające znalezienie podmiotu 
odpowiedzialnego w przypadku sfałszowania leków, ale brakuje nam przepisów dotyczących 
leków eksportowanych do krajów trzecich w Afryce, Ameryce Południowej czy Azji. 
Znacznie osłabia to możliwość dążenia przez Europę do zacieśnienia współpracy 
międzynarodowej. Produkcja leków i ich dystrybucja z EU do krajów trzecich musi podlegać 
takim samym kryteriom, jakie regulują przywóz. Umocni to nasz wkład w walkę z 
przestępczym fałszowaniem leków w wielu krajach trzecich, gdzie – w ocenie WTO –
stanowi ono poważny problem.
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Uwagi końcowe
W dyrektywie tej stawką jest wiele często sprzecznych ze sobą interesów. Dla niektórych 
podmiotów rozwiązanie wiąże się z ograniczeniem liczby pośredników; inni woleliby 
utrzymania istniejących dotychczas procedur, bez udziału w odpowiedzialności albo kosztach. 
Niektóre podmioty popierają założenie, że dyrektywa ta powinna skupiać się na ryzyku 
związanym z produktami; inni opowiadają się za zwróceniem uwagi na ryzyka systemu. 
Sprawozdawca uważa, że dyrektywa ta powinna uwzględniać różne interesy, koncentrując się 
jednak na jednym wspólnym interesie – bezpieczeństwie pacjenta. Jest to przewodnia zasada 
przyświecająca poprawkom przedstawionym w projekcie sprawozdania. 


