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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura prawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura prawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura prawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej w 
projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu  zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). 
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające wspólnotowe procedury 
wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków, 
w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi i wydawanych na receptę lekarską
(COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0662),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-517/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady 
pt. „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 oraz art. 114 i art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7–
0000/2010),

1. przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko określone poniżej;

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

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, 
Komisji i parlamentom państw członkowskich.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Wprowadzenie nowego tytułu VIIIa do 
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 stanowi odpowiedź na 
te problemy poprzez różne przepisy mające 
na celu zapewnienie dostępności 
obiektywnych, wiarygodnych, 
spełniających kryteria jakości i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych 
stosowanych u ludzi i wydawanych na 
receptę.

(2) Wprowadzenie nowego tytułu VIIIa do 
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 stanowi odpowiedź na 
te problemy poprzez różne przepisy mające 
na celu zapewnienie dostępności 
obiektywnych, wiarygodnych, 
spełniających kryteria jakości i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych 
stosowanych u ludzi i wydawanych na 
receptę, a także położenie nacisku na 
prawa i interesy pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa zmieniająca musi się skoncentrować na pacjentach oraz ich interesach i powinno 
to zostać uwzględnione także w rozporządzeniu zmieniającym. Nowe przepisy dyrektywy
zmieniającej muszą podkreślać prawa pacjentów do informacji, a nie prawa przedsiębiorstw 
farmaceutycznych do rozpowszechniania informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 

(3) W ciągu 20 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
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wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

wyrazi sprzeciwu w ciągu 20 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Okres 60 dni jest zbyt długi i może działać na szkodę pacjentów, szczególnie jeżeli chodzi 
o ostrzeżenia o produktach. Aby zapewnić większą skuteczność procesu, Agencji należy 
wyznaczyć bardziej rozsądny termin na wyrażenie sprzeciwu wobec podanych informacji.
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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji w sprawie informowania
pacjentów o lekach wydawanych tylko na receptę (COM(2008)0662-0663). Parlament 
i organizacje pacjentów występowały o taki wniosek od dłuższego czasu z myślą 
o umożliwieniu lepszego informowania pacjentów o przepisywanych im i zażywanych przez 
nich lekach.
Zwiększenie dostępu do informacji wysokiej jakości przyczyni się do osiągnięcia lepszych 
wyników zdrowotnych u pacjentów, gdyż lepiej poinformowani pacjenci mają większe szanse 
kontynuowania niezbędnych zabiegów i lepszego zrozumienia decyzji związanych z ich 
leczeniem; zatem omawiany wniosek przyniesie wartość dodaną, o ile tylko zostanie 
właściwie sformułowany i wdrożony. 
Dlatego też celem wniosku nie może być sama harmonizacja prawodawstwa europejskiego, 
ale również poprawa zdrowia poprzez poprawę świadomości zdrowotnej. Przemysł 
farmaceutyczny ma do odegrania ważną rolę w promowaniu świadomości zdrowotnej 
i dobrego stanu zdrowia, ale jego zadanie musi być jasno określone, a zaangażowanie ściśle 
regulowane, aby uniknąć wywołanego pobudkami komercyjnymi nadmiernego zażywania 
produktów farmaceutycznych.  
Istnieje wiele problemów związanych z obecnymi ramami prawnymi i sytuacją w Europie, 
jeśli chodzi o dostęp pacjentów do informacji na temat leków wydawanych tylko na receptę. 
Różnice w interpretacji dyrektywy przez poszczególne państwa członkowskie dają pacjentom 
w różnych częściach Europy zróżnicowany dostęp do wysokiej jakości informacji 
o produktach farmaceutycznych. W niektórych państwach członkowskich pacjenci nie mają 
łatwego dostępu nawet do najbardziej podstawowych informacji na temat przepisanych im 
produktów farmaceutycznych. Jest to niedopuszczalne i powoduje nierówności zdrowotne na 
terenie Unii.
Obecne rozporządzenie nie jest dostosowane do rozwoju technologicznego oraz możliwości 
i wyzwań tworzonych przez internet. Pacjenci w Europie mają już teraz nieograniczony 
dostęp w kilka sekund do niekontrolowanych i często nieprawdziwych informacji 
o produktach farmaceutycznych wydawanych tylko na receptę. Dostęp do kontrolowanych 
i bezpiecznych informacji na temat produktów farmaceutycznych w internecie jest jednak 
w przypadku większości pacjentów bardzo ograniczony. Stanowi to szczególnie problem dla 
tych osób, które potrzebują informacji w języku ojczystym.
Obecne różne interpretacje dyrektywy dokonywane przez sądy w całej Europie pokazują, że 
istnieje pewna niejasność prawna, która powoduje niepewność co do tego, jak dyrektywa 
powinna zostać wdrożona i do kogo ma zastosowanie. Widać to również na przykładzie 
różnic w sposobie wdrażania dyrektywy przez poszczególne państwa członkowskie. Dlatego 
konieczne jest zadbanie o większą jasność przepisów.
W sumie niezbędna jest więc aktualizacja przepisów dotyczących informacji na temat 
przepisywanych produktów farmaceutycznych, a także szybkie wejście nowych przepisów 
w życie. 

W związku z wnioskiem Komisji sprawozdawca podnosi jednak szereg kwestii. Niniejsze 
uzasadnienie wskazuje najważniejsze zmiany zaproponowane w projektach sprawozdań.
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 Wniosek Komisji koncentruje się na prawie przedsiębiorstw farmaceutycznych do 
rozpowszechniania informacji zamiast na prawie pacjentów do dostępu do informacji 
wysokiej jakości. Sprawozdawca proponuje zatem inne rozłożenie akcentów we 
wniosku oraz upoważnienie przedsiębiorstw farmaceutycznych do podawania 
niektórych informacji pacjentom i tym samym do tworzenia przepisów na bazie 
„prawa pacjentów do wiedzy”. Możliwość udostępniania pacjentom informacji nie 
może być wykorzystywana przez przedsiębiorstwa farmaceutyczne jako okazja do 
reklamy; informacje te powinny rzeczywiście służyć interesom pacjentów. 
Sprawozdawca pragnąłby zobowiązania przemysłu farmaceutycznego do łatwego 
udostępniania europejskim pacjentom pewnych podstawowych informacji na temat 
produktów farmaceutycznych wydawanych tylko na receptę, np. charakterystyki 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych do opakowania.

 Udostępnianie informacji powinno być oparte na zasadzie ustalania rzeczywistego 
zapotrzebowania („pull”), czyli informacje powinny być udostępniane tym pacjentom, 
którzy sami ich szukają. Zatem należy staranniej dobierać kanały udostępniania 
informacji. Chociaż rola internetu rośnie, poziom korzystania z niego i dostęp do 
niego w poszczególnych państwach członkowskich znacznie się różnią, nie 
wspominając o różnicach w umiejętności wykorzystywania go. Z tego powodu 
informacje powinny być udostępniane za pośrednictwem bardziej „tradycyjnych” 
kanałów, a także np. drogą korespondencyjną. 

 Sprawozdawca ma jednak zastrzeżenia, jeśli chodzi o wykorzystywanie mediów 
drukowanych jako kanału informacyjnego. Informacje w gazetach lub czasopismach 
są dostępne dla wszystkich, a nie tylko dla osób szukających informacji samodzielnie, 
czyli pacjenci nie są chronieni przed niechcianymi informacjami. Sprawozdawca 
proponuje zatem usunięcie możliwości udostępniania informacji przez
przedsiębiorstwa farmaceutyczne w gazetach, czasopismach i podobnych 
publikacjach. 

 Sprawozdawca pragnie również lepszego rozróżnienia reklamy od informacji. Chociaż 
art. 86 dyrektywy określa definicję reklamy, a art. 88 ust. 1 zabrania reklamy leków 
wydawanych tylko na receptę, dla zachowania przejrzystości należy podkreślić, że nie 
mogą być udostępniane żadne materiały promocyjne dotyczące leków wydawanych 
tylko na receptę.

 W celu uniknięcia nieporozumień należy podkreślić, że przepisy dyrektywy 
stosowałyby się tylko do przedsiębiorstw farmaceutycznych i w żadnym wypadku nie 
wpływałyby na prawo prasy czy pacjentów i ich organizacji do wyrażania poglądów 
na temat niektórych leków i leczenia, o ile działają oni niezależnie, a nie w imieniu, 
w interesie lub na polecenie przedsiębiorstw farmaceutycznych. Jest to rozporządzenie 
dotyczące branży, a nie szersze rozporządzenie dotyczące wolności słowa lub 
wolności prasy itd. 

 Aby głos pacjentów był słyszalny, organizacje pacjentów powinny być aktywnie 
zaangażowane we wdrażanie przepisów dyrektywy i rozporządzenia. Sprawozdawca 
z zadowoleniem przyjmuje pomysł przygotowania wytycznych i kodeksu 
postępowania w zakresie informacji udostępnianych pacjentom i pragnie, aby przy 
opracowywaniu tych wytycznych oraz kodeksu postępowania Komisja 
współpracowała z organizacjami pacjentów.
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 Należy podkreślić znaczenie relacji między lekarzem a pacjentem. Najważniejszym 
źródłem informacji na temat leków wydawanych tylko na receptę jest przepisujący je 
lekarz i tak powinno pozostać. Relacja ta ma zasadnicze znaczenie i inne kanały 
informacji mogą ją jedynie uzupełniać.

 W odniesieniu do zakresu informacji sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje 
przekazanie do wiadomości publicznej powszechnie dostępnej wersji sprawozdania 
z oceny. Jest jednak zdania, że badania farmaceutyczne i przedkliniczne oraz próby 
kliniczne danych leków mogłyby również zostać udostępnione. Ze względu na 
komercyjną wrażliwość takich informacji przedsiębiorstwa farmaceutyczne nie 
mogłyby być upoważnione do ich publikowania, ale ponieważ informacje te mogą 
okazać się przydatne dla pacjentów i ich organizacji, ich udostępnianie nie powinno 
być zakazane. 

Rozpatrując wnioski w odpowiednim kontekście, sprawozdawca podkreśla, że informacje dla 
pacjentów na temat leków wydawanych tylko na receptę powinny być częścią szerszej 
„strategii informowania pacjentów” i szerszej strategii na rzecz świadomości zdrowotnej. 
Pacjenci i wszyscy zainteresowani powinni móc znaleźć dokładne i obiektywne informacje na 
temat zdrowego stylu życia, zapobiegania chorobom, konkretnych chorób oraz rozmaitych 
możliwości leczenia. To jednak wykracza poza zakres niniejszego wniosku i sprawozdania. 
Sprawozdawca oczekuje niemniej od Komisji przedstawienia w najbliższej przyszłości 
nowego wniosku w ramach takiej szerszej „strategii informowania pacjentów” i uzupełnienia 
tym samym niniejszego wniosku.


