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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 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie informacji kierowanych do 
ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską
(COM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0663),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0516/2008),

– 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 Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 
10 czerwca 2009 r.1 oraz opinię Komitetu Regionów z dnia 7 października 2009 r.2,

– 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.

                                               
1 Dz.U. C 306 z 16.12.2009, s. 19.
2 Dz.U. C 
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Poprawka 1

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 w 
zakresie informacji podanych w ulotce 
dołączonej do opakowania i w 
charakterystyce produktu. Należy 
zlikwidować takie nieuzasadnione 
nierówności w dostępie do informacji 
publicznie dostępnych w innych 
państwach członkowskich, co jest 
krzywdzące dla przewlekle chorych 
pacjentów z niektórych państw 
członkowskich.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Te rozbieżności w interpretacji 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
reklamy, a także między krajowymi 
przepisami dotyczącymi informacji, mają 
negatywny wpływ na jednorodne 

(5) Te rozbieżności w interpretacji 
przepisów wspólnotowych dotyczących 
udzielania informacji pacjentom i ogółowi 
społeczeństwa, a także między krajowymi 
przepisami dotyczącymi informacji, mają 
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stosowanie wspólnotowych przepisów 
dotyczących reklamy oraz na skuteczność 
przepisów dotyczących informacji 
zawartych w charakterystyce produktu 
leczniczego i ulotce dołączanej do 
opakowania. Chociaż zasady te są w pełni 
zharmonizowane, tak by zapewnić ten sam 
poziom ochrony zdrowia publicznego w 
całej Wspólnocie, cel ten nie może zostać 
osiągnięty, jeżeli dozwolone są mocno 
rozbieżne krajowe przepisy dotyczące 
rozpowszechniania takich kluczowych 
informacji.

negatywny wpływ na jednorodne 
stosowanie wspólnotowych przepisów 
dotyczących udzielania informacji 
pacjentom i ogółowi społeczeństwa oraz na 
skuteczność przepisów dotyczących 
informacji zawartych w charakterystyce 
produktu leczniczego i ulotce dołączanej 
do opakowania. Chociaż zasady te są w 
pełni zharmonizowane, tak by zapewnić 
ten sam poziom ochrony zdrowia 
publicznego w całej Wspólnocie, cel ten 
nie może zostać osiągnięty, jeżeli 
dozwolone są mocno rozbieżne krajowe 
przepisy dotyczące rozpowszechniania 
takich kluczowych informacji.

Or. en

Uzasadnienie

W dyrektywie należy położyć nacisk nie na reklamę, ale na publiczne udostępnianie 
informacji.

Poprawka 3

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 prawa i 
interesy pacjentów.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa zmieniająca musi skupiać się na pacjentach i ich interesach. Nowe przepisy mają 
podkreślić prawo pacjentów do informacji, a nie prawo przedsiębiorstw farmaceutycznych do 
rozpowszechniania informacji.

Poprawka 4

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 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.
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Or. en

Uzasadnienie

(i) Należy podkreślić, że nowe przepisy nie mają na celu zastąpienia relacji pacjent-lekarz, 
a tylko wspieranie jej; jest to zgodne z art. 100d ust. 2 lit. b) wniosku Komisji. Lepiej 
poinformowani pacjenci mają większe szanse kontynuować niezbędne zabiegi i lepiej 
rozumieć decyzje związane z ich leczeniem. (ii) Informacje dostarczane przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dotyczące leków wydawanych wyłącznie na receptę, 
powinny być częścią szerszej strategii na rzecz informacji i świadomości zdrowotnej.

Poprawka 5

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 są bez uszczerbku dla prawa 
każdej innej osoby lub organizacji, w 
szczególności prasy czy pacjentów oraz 
organizacji pacjentów, do wyrażania 
opinii o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, o ile 
działają one w sposób niezależny, a nie 
bezpośrednio lub pośrednio w imieniu, na 
zlecenie lub w interesie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ostatnich zmian w orzecznictwie należy podkreślić, że przepisy niniejszej 
dyrektywy nie naruszają prawa żadnych innych osób ani organizacji, w szczególności prasy 
czy grup pacjentów, do wyrażania opinii na temat leków wydawanych wyłącznie na receptę, 
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jeżeli nie działają one w interesie lub na rzecz przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Poprawka 6

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 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

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.
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Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) Ponieważ niniejsza dyrektywa 
wprowadza po raz pierwszy 
zharmonizowane przepisy w zakresie 
kierowania do ogółu społeczeństwa 
informacji o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską, Komisja 
powinna ocenić jej działanie oraz 
konieczność rewizji pięć lat po jej wejściu 
w życie. Należy również ustanowić 
przepisy dotyczące sporządzania przez 
Komisję wytycznych opartych na 
doświadczeniu państw członkowskich w 
zakresie monitorowania informacji.

(15) Ponieważ niniejsza dyrektywa 
wprowadza po raz pierwszy 
zharmonizowane przepisy w zakresie 
kierowania do ogółu społeczeństwa 
informacji o produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską, Komisja 
powinna ocenić jej działanie oraz 
konieczność rewizji pięć lat po jej wejściu 
w życie. Należy również ustanowić 
przepisy dotyczące sporządzania przez 
Komisję, we współpracy z organizacjami 
pacjentów i pracownikami służby zdrowia,  
wytycznych opartych na doświadczeniu 
państw członkowskich w zakresie 
monitorowania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ informacje są adresowane do pacjentów, w proces sporządzania wytycznych muszą 
być zaangażowane organizacje pacjentów. Punkt widzenia pracowników służby zdrowia jest 
również niezwykle istotny, ponieważ są oni i powinni pozostać dla pacjentów głównym
źródłem informacji o lekach wydawanych na receptę. 

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Komisja powinna być uprawniona 
do przyjmowania aktów delegowanych 
zgodnie z art. 290 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w 
odniesieniu do kryteriów jakości 
informacji przekazywanych opinii 
publicznej, a także wytycznych 
dotyczących dostępności stron 
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internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

System komitologii musi być dostosowany do systemu aktów delegowanych wprowadzonego 
w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. traktatu lizbońskiego).

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Aby głos pacjentów w kwestiach dotyczących wdrożenia i stosowania niniejszej dyrektywy był 
słyszalny, Komisja powinna zasięgać opinii organizacji pacjentów.

Poprawka 10

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 spełniających kryteria jakości 
i udostępnianych ogółowi społeczeństwa 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, objętych przepisami tytułu 
VIIIa.”
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Or. en

Uzasadnienie

Informacje przekazywane pacjentom i ogółowi społeczeństwa muszą spełniać podstawowe 
kryteria jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo pacjentów i ochronę zdrowia publicznego.

Poprawka 11

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 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, takich jak kampanie 
informacyjne o chorobach rzadkich,
prowadzonych przez branżę i 
zatwierdzonych przez właściwe organy 
państw członkowskich.”;

Or. en

Uzasadnienie

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 a – ustęp 1
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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 wymagają od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu udostępnienia, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią działającą w 
imieniu posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, ogółowi 
społeczeństwa lub jego członkom
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że takie 
informacje oraz sposób ich udostępnienia 
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

(i) Dyrektywę należy zorientować na pacjenta, a zatem trzeba odpowiednio przesunąć 
akcenty: należy położyć nacisk na prawo pacjentów do dostępu do informacji, a nie na okazję 
dla przedsiębiorstw farmaceutycznych do rozpowszechniania informacji. (ii) Dla opinii 
publicznej musi być jasne, że informacje są udostępniane przez przedsiębiorstwo 
farmaceutyczne: jeżeli informacje są udostępniane przez osobę trzecią, również musi być 
jasne, że ta strona trzecia działa w imieniu przedsiębiorstwa farmaceutycznego.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przepisy niniejszej dyrektywy są bez 
uszczerbku dla prawa każdej innej osoby 
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lub organizacji, w szczególności prasy czy 
pacjentów oraz organizacji pacjentów, do 
wyrażania opinii o produktach 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę, o ile działają one w sposób 
niezależny, a nie bezpośrednio lub 
pośrednio w imieniu, na zlecenie lub w 
interesie posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W nawiązaniu do ostatnich zmian w orzecznictwie należy podkreślić, że przepisy niniejszej 
dyrektywy nie naruszają prawa żadnych innych osób ani organizacji, w szczególności prasy 
czy grup pacjentów, do wyrażania opinii na temat leków wydawanych wyłącznie na receptę, 
jeżeli nie działają one w interesie lub na rzecz przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Poprawka 14

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

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:

1. 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. Informacje te powinny być 
udostępniane zarówno w formie 
elektronicznej, jak i drukowanej, oraz w 
formacie dostępnym dla osób 
niepełnosprawnych.

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



PE439.410v02-00 16/29 PR\810432PL.doc

PL

sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy. 

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

(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;

(a) 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 zrozumiały dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków, bez 
obniżania jakości i rzetelności informacji; 

(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;

(b) informacje dotyczące 
unieszkodliwiania niezużytych produktów 
leczniczych lub odpadów pochodzących z 
produktów leczniczych, jak również 
odniesienie do wszelkiego rodzaju 
funkcjonującego systemu gromadzenia; 
informacje na temat 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;

(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.

(c) 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. Informacje takie są 
sprawdzone przez Agencję przed ich 
udostępnieniem zgodnie z art. 20b ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
(d) badania farmaceutyczne i 
przedkliniczne oraz próby kliniczne 
danego produktu leczniczego zawarte w 
publicznie dostępnej wersji sprawozdania 
z oceny, o której mowa w ust. 1.

(Wzajemne odniesienie: przeniesienie i zmiana art. 100b  lit. b)-d) zawartych we wniosku)
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Or. en

Uzasadnienie

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 c – 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 
lub radio ani w gazetach, czasopismach 
czy podobnych publikacjach. 
Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

Or. en

Uzasadnienie

Informacje powinny być dostępne dla tych, którzy sami szukają takich informacji; tj. 
zastosowanie powinna mieć zasada „pull”, oznaczająca tutaj bezpośrednie sterowanie 
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podażą informacji przez pacjentów. Jeżeli informacje są dostarczane przez przedsiębiorstwo 
farmaceutyczne za pośrednictwem gazet, czasopism i innych podobnych publikacji, pacjenci 
nie są chronieni przed niechcianymi informacjami, zatem takie sposoby publikowania nie 
powinny być dozwolone.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 c – 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 powinny być dostępne dla tych, którzy sami szukają takich informacji; tj. 
zastosowanie powinna mieć zasada „pull”, oznaczająca tutaj bezpośrednie sterowanie 
podażą informacji przez pacjentów. Jeżeli informacje są dostarczane przez przedsiębiorstwo 
farmaceutyczne za pośrednictwem publikacji dotyczących zdrowia, pacjenci nie są chronieni 
przed niechcianymi informacjami, zatem taki sposób publikowania nie powinien być 
dozwolony.

Poprawka 17

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

Uzasadnienie

Pacjenci powinni mieć możliwość skontaktowania się z przedsiębiorstwem farmaceutycznym, 
aby uzyskać dalsze uzupełniające informacje.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy położyć większy nacisk na rozróżnienie między informacjami a reklamą. 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 wolno udostępniać 
żadnych materiałów promocyjnych dotyczących leków wydawanych tylko na receptę.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4) Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
wdrożenia przepisów ust. 1, 2 i 3. 

(4) Aby zapewnić odpowiednią jakość 
informacji udostępnianych ogółowi 
społeczeństwa i jego członkom, Komisja 
przyjmuje, w drodze aktów delegowanych 
zgodnie z art. 100kb i na warunkach art. 
100kc i 100kd, środki niezbędne do 
zastosowania przepisów ust. 1, 2 i 3. 

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

Or. en

Uzasadnienie

System komitologii musi być dostosowany do systemu aktów delegowanych wprowadzonego 
w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. traktatu lizbońskiego).

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja może zmienić niniejszy ustęp w 
celu uwzględnienia postępu technicznego. 
Środek ten, mający na celu zmianę 
elementów innych niż istotne elementy 
niniejszej dyrektywy, przyjmuje się 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
121 ust. 2a.

Aby uwzględnić postęp techniczny, 
Komisja może przyjąć, w drodze aktów 
delegowanych zgodnie z art. 100kb i na 
warunkach art. 100kc i 100kd, środki 
niezbędne do stosowania niniejszego 
ustępu.

Or. en

Uzasadnienie

System komitologii musi być dostosowany do systemu aktów delegowanych wprowadzonego 
w art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (tj. traktatu lizbońskiego).

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacjach z państwami 2. Po konsultacjach z państwami 
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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.

członkowskimi, organizacjami pacjentów i 
pracownikami służby zdrowia 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. 
Wytyczne zawierają przepisy zapewniające 
członkom społeczeństwa możliwość 
wnoszenia skarg do właściwych organów 
w sprawie wprowadzających w błąd 
praktyk dotyczących udostępniania 
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 są adresowane do pacjentów, w proces sporządzania wytycznych muszą 
być zaangażowane organizacje pacjentów. 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.

Poprawka 22

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 
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treść jest identyczna.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić zgodność z zasadą „pull” i dopilnować, aby informacje na temat leków 
wydawanych wyłącznie na receptę nie pojawiały się na żadnej innej niepowiązanej stronie 
internetowej, możliwość udostępniania informacji związanych z lekami powinna być 
ograniczona do specjalnych stron internetowych, które są zarejestrowane i prowadzone przez 
przedsiębiorstwa farmaceutyczne zgodnie z art. 100h ust. 1 akapit 1.

Poprawka 23

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 bez uprzedniego uzyskania 
ich wyraźnej zgody, 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

(i) W zależności od sposobu zaprojektowania danej strony internetowej pacjenci regularnie 
odwiedzający witrynę mogą pragnąć zarejestrować się/ zidentyfikować się, aby uzyskać 
dostęp do informacji poszukiwanych wcześniej lub aby przyspieszyć dostęp do informacji; 
może to jednak nastąpić tylko po uprzednim uzyskaniu od nich wyraźnej zgody. (ii) 
W przypadku niektórych produktów leczniczych (np. inhalatorów) do wykazania 
prawidłowości stosowania produktu leczniczego pomocne są inne materiały i narzędzia, na 
przykład krótki film.
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100ka

Konsultacja z organizacjami pacjentów

Komisja konsultuje się z organizacjami 
pacjentów w sprawach dotyczących 
wdrożenia niniejszej dyrektywy i jej 
stosowania przez państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby głos pacjentów w kwestiach dotyczących wdrożenia i stosowania niniejszej dyrektywy był 
słyszalny, Komisja powinna zasięgać opinii organizacji pacjentów.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100kb
Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Prawo do przyjmowania aktów 
delegowanych, o których mowa w art. 
100d ust. 4 i w art. 100f ust. 2, przysługuje 
Komisji przez 5 lat od wejścia w życie 
niniejszej dyrektywy. Najpóźniej 6 
miesięcy przed upływem tego 
pięcioletniego okresu Komisja sporządza 
sprawozdanie na temat uprawnień 
delegowanych. Delegacja uprawnień jest 
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automatycznie przedłużana na takie same 
okresy, chyba że Parlament Europejski 
lub Rada odwołają ją zgodnie z art. 100kc.

2. Niezwłocznie po przyjęciu aktu 
delegowanego Komisja powiadamia o tym 
równocześnie Parlament Europejski i 
Radę. 

3. Uprawnienia do przyjmowania aktów 
delegowanych przyznaje się Komisji na 
warunkach określonych w art. 100kc 
i 100kd.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szczegółowe przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień muszą być określone w dyrektywie.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100kc
Odwołanie przekazanych uprawnień

1. Parlament Europejski lub Rada może w 
dowolnym momencie odwołać przekazanie 
uprawnień, o którym mowa w art. 100d 
ust. 4 i w art. 100f ust. 2. 
2. Instytucja, która wszczęła procedurę
wewnętrzną mającą na celu podjęcie 
decyzji o ewentualnym odwołaniu 
przekazanych uprawnień, dokłada starań, 
aby powiadomić drugą instytucję i 
Komisję w rozsądnym czasie przed 
podjęciem ostatecznej decyzji, określając, 
które przekazane uprawnienia mogą być 
odwołane, i wskazując ewentualne 
przyczyny takiego odwołania.
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3. Wydanie decyzji o odwołaniu powoduje 
odwołanie uprawnień w niej 
wymienionych. Wchodzi ona w życie 
niezwłocznie albo w późniejszym terminie 
w niej określonym. Nie wpływa ona na 
ważność już obowiązujących aktów 
delegowanych. Zostaje opublikowana w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szczegółowe przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień muszą być określone w dyrektywie.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 100kd
Sprzeciw wobec aktów delegowanych

1. W terminie trzech miesięcy od dnia 
powiadomienia Parlament Europejski lub 
Rada mogą zgłaszać sprzeciw wobec aktu 
delegowanego.
Z inicjatywy Parlamentu Europejskiego 
lub Rady termin ten ulega przedłużeniu o 
jeden miesiąc.

2. Jeżeli po upływie tego terminu 
Parlament Europejski ani Rada nie zgłosi 
sprzeciwu wobec aktu delegowanego, jest 
on publikowany w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej i wchodzi w życie z 
dniem w nim określonym.

3. Jeżeli Parlament Europejski lub Rada 
wyrażą sprzeciw wobec aktu 
delegowanego, nie wchodzi on w życie. 
Instytucja wyrażająca sprzeciw wobec 
aktu delegowanego określa tego powody.
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Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej szczegółowe przepisy 
dotyczące delegowania uprawnień muszą być określone w dyrektywie.
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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 
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uzasadnienie wskazuje najważniejsze zmiany zaproponowane w projektach sprawozdań.
 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.


