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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

W Unii Europejskiej odnotowuje się wzrost liczby produktów leczniczych sfałszowanych pod 
względem tożsamości, historii lub źródła pochodzenia. Sfałszowane produkty lecznicze mogą 
zawierać substancje gorszej jakości lub sfałszowane, substancje w nieodpowiednich dawkach 
(dotyczy to również substancji czynnych) lub mogą nie zawierać żadnych substancji.

Sfałszowane produkty lecznicze stanowią poważne zagrożenie dla pacjentów w Europie i dla 
europejskiego przemysłu, a wśród obywateli i polityków panuje silne zaniepokojenie stałym 
wzrostem ilości tych produktów, obserwowanym w Unii Europejskiej w ostatnim roku.

Komisja Europejska zamierza stworzyć skuteczną podstawę prawną służącą zwalczaniu 
wprowadzania na rynek wewnętrzny Unii Europejski sfałszowanych produktów leczniczych 
poprzez wprowadzenie lepszych zabezpieczeń oraz systemów identyfikacji opakowań 
produktów leczniczych, uproszczenie procedur, poprawę przejrzystości i komunikacji, lepsze 
procedury gromadzenia i oceny danych, większe zaangażowanie zainteresowanych stron oraz 
ustalenie najlepszych rozwiązań.

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej wyraża zadowolenie z wniosku, jednak uważa, że 
wymaga on jeszcze wprowadzenia pewnych ulepszeń, głównie w odniesieniu do zagadnień 
związanych z ochroną konsumentów. W związku z powyższym proponuje poprawki zgodne
z następującymi postulatami:

 Dla zapewnienia pewności i jasności prawnej należy zamieścić w tekście dyrektywy 
definicję terminu „sfałszowanego produktu leczniczego”, zwracając wyraźnie uwagę 
na ochronę konsumentów.

 Wedle szacunków większość sfałszowanych produktów medycznych jest 
wprowadzana na rynek wewnętrzny za pośrednictwem sprzedaży internetowej,
w związku z czym uwaga poświęcona legalnemu systemowi dystrybucji wydaje się 
niewystarczająca. Dlatego sprawozdawczyni nawołuje Komisję do przedstawiania 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie co dwa lata sprawozdania na temat skutków
działań przewidzianych w tej dyrektywie oraz potrzeby dalszej harmonizacji, 
szczególnie w zakresie sprzedaży internetowej produktów leczniczych, jak również
w zakresie sprzedaży takich produktów bez recepty.

 Za pośrednictwem publicznych kampanii informacyjnych konsumenci produktów 
leczniczych powinni zostać poinformowani o nowych zabezpieczeniach dotyczących 
produktów leczniczych i zagrożeniach związanych z nabywaniem produktów 
leczniczych na stronach internetowych nieposiadających zezwolenia.

 Informacje wprowadzane do wspólnotowej bazy danych powinny być jak najbardziej 
szczegółowe. Ponadto w bazie danych należy umieszczać informacje o przypadkach 
sfałszowanych produktów leczniczych, które zostały odkryte na rynku Unii 
Europejskiej.
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 Przetwarzanie danych na kilku etapach procesu identyfikacji powinno odbywać się
w zgodnie z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawnymi 
dotyczącymi ochrony danych i nie należy ich udostępniać do wszelkich celów 
handlowych.

 Fałszowanie produktów leczniczych to poważna zorganizowana działalność 
przestępcza, która stanowi zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego kary za 
fałszowanie powinny odzwierciedlać powagę tego przestępstwa. Ważne jest, by nie 
naruszając zasady pomocniczości, nadać większej mocy przepisom dyrektywy 
dotyczącym kar.

 Wraz z wejściem w życie traktatu z Lizbony z dniem 1 grudnia 2009 r. procedura 
komitologii wygasa. Dlatego postanowienia dyrektywy dotyczące komitologii muszą 
zostać zastąpione przepisami odnoszącymi się do nowych procedur przewidzianych
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (art. 290 i 291 TFUE).
Przedmiotowo właściwa Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności jest proszona o wyjaśnienie tego 
zagadnienia.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Doświadczenia wskazują, że 
konsumenci kupujący produkty lecznicze
w internecie nie zawsze mogą sprawdzić 
ich pochodzenie. Komisja w koordynacji
z EMA i państwami członkowskimi 
powinna wdrożyć kampanie zwiększające 
świadomość konsumentów odnośnie do 
ryzyka związanego z nabywaniem 
produktów leczniczych na stronach 
internetowych nieposiadających 
zezwolenia. W związku z tym Komisja 
Europejska powinna co dwa lata 
przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat skutków działań przewidzianych
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w tej dyrektywie i w sprawie potrzeby 
dalszej harmonizacji, ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na sprzedaż produktów 
leczniczych w internecie, ponieważ do 
państw członkowskich należy decyzja
o dopuszczeniu produktów leczniczych do 
sprzedaży internetowej.

Uzasadnienie

Większość sfałszowanych produktów jest wprowadzana na rynek za pośrednictwem 
nielegalnych stron internetowych. Konsumenci powinni mieć możliwość bezpiecznego 
nabywania produktów leczniczych w internecie, zaś do każdego państwa członkowskiego 
należy wydawanie pozwoleń na sprzedaż produktów leczniczych w internecie, zgodnie
z zasadą pomocniczości i z zastrzeżeniem przestrzegania europejskiego prawodawstwa w tym 
zakresie.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Po uchwaleniu niniejszej dyrektywy 
Komisja we współpracy z EMA
i właściwymi władzami państw 
członkowskich powinna wdrożyć 
kampanie informujące i zwiększające 
świadomość konsumentów na temat 
zagrożeń związanych z nabywaniem 
sfałszowanych produktów leczniczych, ze 
zwróceniem szczególnej uwagi na środki 
weryfikacji autentyczności, zabezpieczeń 
(jak hologramy i plomby zabezpieczające) 
na opakowaniach produktów leczniczych 
lub w innych miejscach.

Uzasadnienie

Rosnąca liczba sfałszowanych produktów leczniczych wskazuje na fakt, że konsumenci nie są 
świadomi zagrożeń związanych z nabywaniem sfałszowanych produktów leczniczych.
Sygnalizowane problemy dotyczą m.in. braku wiedzy konsumentów na temat obowiązujących 
przepisów. Dobrze poinformowani konsumenci mogą pomóc w wykrywaniu sfałszowanych 
produktów leczniczych na rynku.
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Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3c) Komisja Europejska powinna w ciągu 
dwóch lat przedstawiać wyczerpującą 
ocenę sytuacji dotyczącej produktów 
leczniczych dostępnych bez recepty, która 
skupi się w pierwszej linii na zbadaniu, 
czy i na jakich zasadach takie produkty 
lecznicze powinny zostać włączone
w zakres niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Pogłębiona ocena dotycząca ewentualnego zagrożenia związanego z produktami leczniczymi 
dostępnymi bez recepty jest niezbędna w celu podjęcia decyzji, czy produkty takie powinny 
zostać włączone w zakres stosowania niniejszej dyrektywy.

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Obywatelom Unii 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 
oraz przy współpracy organizacji 
pacjentów i konsumentów powinna 
przyjąć środki zmierzające do podnoszenia 
świadomości ogółu społeczeństwa
o zagrożeniach związanych z zakupem 
produktów leczniczych przez internet.

Uzasadnienie

Organizacje pacjentów i konsumentów powinny być zaangażowane w takie europejskie
i krajowe inicjatywy, by podnosić wiedzę społeczeństwa i pacjentów o podróbkach leków.
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Organizacje pacjentów mają doświadczenie w udzielaniu istotnych, dokładnych i dostępnych 
informacji społecznościom, które dobrze znają. Na przykład pacjentów powinno się zachęcać 
do tego, by znali swoje leki – by byli w stanie ocenić ich jakość i pochodzenie, by zwracali 
uwagę na oznaczenia, które mogą wskazywać na podróbkę, na wszelkie różnice w samym leku 
lub jego opakowaniu, a także powinno się ich zachęcać do zwracania się do pracowników 
służby zdrowia w przypadku wszelkich wątpliwości.

Poprawka 5

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 muszą 
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 muszą 
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 objąć wszystkich 
uczestników 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.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować identyfikację, weryfikację autentyczności oraz nieprzerwaną 
identyfikowalność produktów leczniczych, od chwili wytworzenia do momentu dotarcia do 
konsumenta, wszystkich uczestników systemu dystrybucji muszą obowiązywać takie same 
przepisy, wymogi i zakres odpowiedzialności.

Poprawka 6
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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 
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.
Zabezpieczenia (z wyłączeniem numeru 
seryjnego) powinny być pogrupowane
w kategoriach według równoważności i, 
ogólnie rzecz ujmując, posiadacze 
pozwolenia na wytwarzanie powinni 
przyjąć określone zabezpieczenie lub 
zabezpieczenia, które wykorzystywano by
w ramach poszczególnych kategorii.
Zabezpieczenia powinno się uznawać za 
równoważne, kiedy zapewniają ten sam 
poziom ochrony pod względem 
potwierdzenia autentyczności, braku 
naruszeń i, jeśli to istotne, tożsamości, 
oraz gdy prezentują ten sam poziom 
technicznych przeszkód w powielaniu.

Uzasadnienie

Aby zapewnić ten sam poziom ochrony, konieczne jest uściślenie zakresu równoważnych 
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zabezpieczeń opracowanych, by zapewnić tożsamość, weryfikację autentyczności oraz 
identyfikowalność produktów leczniczych po ich usunięciu. Należy je pogrupować zgodnie ze 
stopniem złożoności, a usunięcie(lub zakrycie) tych zabezpieczeń wymagać będzie zastąpienia 
podobnymi zabezpieczeniami, które dostarczałyby równoważnego poziomu ochrony
i złożoności.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Proponowane zabezpieczenia i dane 
pozyskane w drodze identyfikacji, 
weryfikacji autentyczności oraz śledzenia 
produktów leczniczych powinny być 
wykorzystywane zgodnie
z obowiązującymi europejskimi
i krajowymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych. Obejmuje to
w szczególności informacje dotyczące 
systemów dystrybucji.

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące ochrony danych muszą zostać spełnione. W szczególności informacje 
dotyczące systemów dystrybucji produktów leczniczych mogą być wykorzystywane w celach 
handlowych przez podmioty posiadające zezwolenie na wprowadzenie danego produktu do 
obrotu, w związku z czym nie powinny im być udostępniane.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Państwa członkowskie powinny 
współpracować z Europolem w dziedzinie 
współpracy sądowej i policyjnej m.in.
w celu lepszego wdrażania 
obowiązujących ograniczeń dotyczących 
nielegalnego dostarczania produktów 
leczniczych za pośrednictwem internetu.
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Uzasadnienie

Współpraca między państwami członkowskimi, obejmująca wymianę najlepszych praktyk
i technologii, ma duże znaczenie dla zwalczania nielegalnego dostarczania produktów 
leczniczych za pośrednictwem internetu. Współpraca ta powinna jednak obejmować również 
Europol, dysponujący znaczna wiedzą specjalistyczną w zakresie ścigania 
cyberprzestępczości na szczeblu UE.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

. -1) W art. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a:

„5a. Sfałszowany produkt leczniczy:

każdy produkt leczniczy sfałszowany 
celowo i umyślnie pod względem:
a) tożsamości, w tym także opakowania, 
etykietowania, nazwy i składu zarówno
w zakresie składników, w tym podłoża
i substancji czynnych, jak i ich dawki; 
i/lub
b) pochodzenia, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia, posiadacza 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu; 
i/lub
c) historii, w tym rejestrów i dokumentów 
umożliwiających odtworzenie łańcucha 
dystrybucji.
Należy poczynić rozróżnienie między 
naruszeniami lub sporami dotyczącymi 
patentów a podrabianiem lub 
fałszowaniem produktów leczniczych. Nie 
uważa się za sfałszowane produktów 
leczniczych (markowych lub 
generycznych), które nie zostały 
dopuszczone na rynek w danym kraju, zaś 
są dopuszczone w innym.
Nie uważa za sfałszowane produkty 
lecznicze partii produktów gorszej jakości, 
prezentujących wady jakościowe lub 
niezgodności z dobrymi praktykami 
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wytwarzania/dobrymi praktykami 
dystrybucji.
Komisja jest uprawniona do 
przyjmowania aktów delegowanych 
aktualizujących tę definicję w oparciu
o postęp techniczny i naukowy oraz
o konwencje międzynarodowe. Akty te, 
przeznaczone do zmiany innych niż istotne 
elementów niniejszej dyrektywy, poprzez 
jej uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie
z procedurą, o której mowa w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.”

Uzasadnienie

Dla zagwarantowania pewności i jasności prawnej należy włączyć do tekstu dyrektywy 
definicję sfałszowanego produktu leczniczego.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a) W art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a
w brzmieniu: 
„3a. Żaden przepis niniejszej dyrektywy 
nie narusza uprawnienia państw 
członkowskich do ograniczania lub 
zakazywania sprzedaży przez interent 
leków wydawanych na recepty.”

Uzasadnienie

Znakomita większość państw członkowskich obecnie ogranicza sprzedaż leków na recepty za 
pośrednictwem internetu. Takie ograniczenia pomagają między innymi w minimalizowaniu 
możliwości fałszerstw i udostępniania podrobionych leków ogółowi społeczeństwa.
W interesie zdrowia publicznego oraz zgodnie z zasadami pomocniczości, powinno się 
zezwolić na utrzymywanie takich ograniczeń.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Zabezpieczenia, o których mowa w art. 
54 lit. o), nie są usuwane ani zakrywane 
całkowicie ani częściowo, chyba że 
spełnione są następujące warunki:

(2) Zabezpieczenia, o których mowa
w art. 54 lit. o), nie są usuwane ani 
zakrywane całkowicie ani częściowo, 
chyba że zapewniona została 
identyfikacja, weryfikacja autentyczności
i identyfikowalność produktów 
leczniczych oraz spełnione są następujące 
warunki:

Uzasadnienie

Zabezpieczenia muszą zagwarantować identyfikację, weryfikację autentyczności oraz 
nieprzerwaną identyfikowalność produktów leczniczych, od chwili wytworzenia do momentu 
dotarcia do konsumenta. Niezależnie od okoliczności należy zapewnić identyfikację, 
weryfikację autentyczności oraz identyfikowalność produktów leczniczych.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
wyraźnie podaje na zewnętrznym 
opakowaniu, kiedy częściowo lub 
całkowicie usunięto lub zasłonięto
oryginalne zabezpieczenia;

Uzasadnienie

W przypadku usunięcia i zastąpienia oryginalnych zabezpieczeń należy o tym wyraźnie 
informować pacjentów oraz inne podmioty łańcucha dostaw.

Poprawka 13



AD\809093PL.doc 13/25 PE438.139v02-00

PL

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) złożoność łańcucha dostaw.

Uzasadnienie

A risk-based approach is needed as regards the implementation of safety features for medical 
products (e.g. unit serialisation), evaluating the actual risk for counterfeiting, reimbursement 
fraud and added value for patient safety. Instead of solely focusing on product risks, 
authorities should also look into the risks associated with the complexity of the distribution 
chain, in order to obtain a realistic and balanced evaluation of counterfeiting risks for
a certain product group. The risk of a counterfeit entering the legal supply chain usually rises 
with the number of players involved in the distribution of a specific product group. 

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) liczbę przypadków fałszowania 
produktów leczniczych w krajach trzecich 
oraz we Wspólnocie;

b) liczbę przypadków fałszowania 
produktów leczniczych na całym świecie,
w szczególności w Unii;

Uzasadnienie

W wielu krajach trzecich mamy do czynienia z zupełnie inną niż w Europie sytuacją
w zakresie nadzorowania przez właściwe organy przestrzegania praw własności 
intelektualnej.

Poprawka 15

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

Zabezpieczenia (z wyłączeniem numeru 
seryjnego) wprowadza się poprzez 
wyróżnienie co najmniej jednej kategorii 
zabezpieczeń, które należy stosować
w odniesieniu do określonych produktów 
lub kategorii produktów. Komitet 
Farmaceutyczny Komisji określa 
kategorie, które obejmują zabezpieczenia 
gwarantujące taki sam poziom wydajności
i skuteczności, i zabezpieczenia tej samej 
kategorii uznaje się za równoważne
w rozumieniu ust. 2 lit. b). Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
mogą wedle własnego uznania decydować
o wykorzystaniu szczególnego 
zabezpieczenia lub szczególnych 
zabezpieczeń w odniesieniu do danej 
kategorii produktów, chyba że Komisja 
określi powody uzasadniające nałożenie 
wymogu zastosowania określonego 
zabezpieczenia.

Uzasadnienie

We consider that the basic level of security on all prescription medicines should be tamper-
evident packaging in combination with a unique coding feature (storing product identification 
number, batch number, expiry date, and a unique serial code). Tamper-evident packaging is 
the safest way to ensure that the medicine inside the pack is the same as that inserted by the 
original manufacturer and a unique coding system is the most robust way to verify the 
authenticity of a product at the point of dispensing. 

We believe that additional overt visual safety features should be required subject to the risk-
based approach contained in the Commission proposal. It is important that the 
implementation of overt safety features provides flexibility for pharmaceutical companies to 
choose a specific technology or feature from a selection of available technologies that are 
grouped into categories of equivalence according to the level of protection offered.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – 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 oraz ochrony praw 
własności przemysłowej i handlowej. 
Państwa członkowskie zapewniają 
przestrzeganie własności i poufności 
danych powstałych przy stosowaniu 
zabezpieczeń wykazujących autentyczność 
produktów leczniczych. W szczególności 
nie należy udostępniać do celów 
handlowych informacji dotyczących 
systemów dystrybucji.

Uzasadnienie

Wymogi dotyczące ochrony danych muszą zostać spełnione. W szczególności informacje 
dotyczące systemów dystrybucji produktów leczniczych mogą być wykorzystywane w celach 
handlowych przez podmioty posiadające zezwolenie na wprowadzenie danego produktu do 
obrotu, w związku z czym nie powinny im być udostępniane.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Środki, o których mowa w niniejszym 
ustępie, uwzględniają co najmniej 
wszystkie następujące kryteria:
a) opłacalność systemu, aby wszystkie 
środki, których to dotyczy, opierały się na 
analizie kosztów i korzyści; 
b) proporcjonalny podział kosztów 
związanych ze środkami między 
wszystkich uczestników sieci dystrybucji
i uwzględnienie w tych kosztach ceny 
danego produktu leczniczego; 
c) niezależność systemu i uzasadniona 
potrzeba ochrony poufnych informacji 
handlowych oraz ochrony praw własności 
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przemysłowej i handlowej, a także danych 
osobowych.

Uzasadnienie

The additional costs related to safety features may jeopardize the ability to continue 
supplying the market and   presenting low prices for patients and governments. Therefore any 
safety features that are to be implemented should comply with at least the following three 
principles:

a) Cost effectiveness of the system, in order to guarantee that any measure that is applied is 
based on a cost benefit analysis and that the system implemented ensures the continued 
duration of the system avoiding additional and unnecessary costs

b) Costs related to the measures should be applied proportionally to all actors of the supply 
chain and be linked to the price of the medicines concerned and not to volume.

c) Guaranteed independence of the system and the legitimate interests to protect information 
of a commercially confidential nature and the protection of industrial and commercial 
property rights, as well as the protection of confidential patient information.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54a – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Ustępy 2 i 3 stosuje się również do 
posiadacza pozwolenia na wytwarzanie, 
który częściowo lub całkowicie usuwa lub 
zakrywa zabezpieczenia, które pierwotny 
producent umieszcza dobrowolnie na 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę dla celów, o których mowa
w ust. 2.

Poprawka 19

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

(4b) Komisja we współpracy z Agencją
i właściwymi organami państw 
członkowskich prowadzi kampanię 
informacyjną. Celem kampanii powinno 
być w zwiększenie wśród konsumentów 
znajomości istniejących już środków 
weryfikacji autentyczności, zabezpieczeń 
(takich jak hologramy i plomby 
zabezpieczające) na opakowaniach 
produktów leczniczych oraz zagrożeń 
związanych z nabywaniem sfałszowanych 
produktów leczniczych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na nielegalne
i działające bez zezwolenia źródła 
internetowe.

Uzasadnienie

Rosnąca liczba sfałszowanych produktów leczniczych wskazuje na fakt, że konsumenci nie są 
świadomi zagrożeń związanych z nabywaniem sfałszowanych produktów leczniczych. Dobrze 
poinformowani konsumenci mogą pomóc w wykrywaniu sfałszowanych produktów 
leczniczych na rynku.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85 c)

Komisja wspólnie z państwami 
członkowskimi przeprowadza certyfikację
i sporządza rejestr akredytowanych aptek 
internetowych. Rejestr ten jest 
udostępniany za pośrednictwem 
publicznej bazy danych.
Komisja określa logo certyfikatu Unii, 
które umieszcza się na stronach 
internetowych legalnych aptek 
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internetowych 
Komisja zapewnia, że żadna 
nieakredytowana apteka nie wykorzystuje 
logo certyfikatu Unii ani też nie sprzedaje 
produktów leczniczych na rynku 
wewnętrznym.

Uzasadnienie

Należy wzmocnić zaufanie konsumentów kupujących produkty lecznicze za pośrednictwem 
aptek internetowych i ograniczyć do minimum dystrybucję sfałszowanych produktów 
leczniczych przez internet.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 85d

Komisja oraz państwa członkowskie 
powinny przyjąć akty delegowane 
zawierające środki mające na celu 
zwiększenie u obywateli wiedzy na temat 
ryzyka związanego z kupowaniem 
produktów leczniczych przez internet,
a środki te mogą obejmować: 
– ostrzeżenia pojawiające się na górze 
strony internetowej wyszukiwarek podczas 
wyszukiwania produktów leczniczych
w internecie; 
– kampanie informacyjne we współpracy
z państwami członkowskimi
i organizacjami pacjentów
i konsumentów; 
– zapewnienie łatwo dostępnych list 
akredytowanych aptek internetowych;
Akty te, przeznaczone do zmiany innych 
niż istotne elementów niniejszej 
dyrektywy, poprzez jej uzupełnienie, 
przyjmuje się zgodnie z procedurą,
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o której mowa w art. 290 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Uzasadnienie

Patients and consumers’ organisations should be involved in such European and national 
initiatives to raise public and patients’ awareness of counterfeit medicines. 

Patients’ organisations have the experience to provide relevant, accurate and accessible 
information for the communities that they know well. For example, patients should be 
encouraged to know their medicines – to assess their quality and provenance, to be vigilant 
for signs that may indicate a counterfeit medicine, any differences in the medicine itself or its 
packaging, and to encourage them to go to a health professional if they have any concerns. 

Communications should stress that it is important to engage with health services and 
purchase prescription medicines and over-the-counter medicines from licensed sources, 
rather than self-diagnosing and self-medicating outside of the healthcare system. This 
information should reflect the recent EU developments on quality principles on information to 
patients endorsed during the Pharmaceutical Forum process.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) Jeżeli w następstwie inspekcji, o której 
mowa w ust. 1, stwierdza się, że podmiot 
nie przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki 
dystrybucji określonych na mocy 
prawodawstwa wspólnotowego, informacje 
wprowadza się do wspólnotowej bazy 
danych, jak określono w ust. 6. Informacje 
te dotyczą zasad, wytycznych i przepisów, 
które zostały naruszone. W tej bazie 
danych odnotowywane są również 
przypadki odkrycia sfałszowanych 
produktów leczniczych na rynku Unii 
Europejskiej.
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Uzasadnienie

Informacje wprowadzane do wspólnotowej bazy danych powinny być jak najbardziej 
szczegółowe.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar mających zastosowanie
w przypadku naruszeń przepisów 
krajowych przyjętych na mocy niniejszej 
dyrektywy i podejmują wszystkie środki 
niezbędne do zapewnienia ich 
zastosowania. Przewidziane kary muszą 
być skuteczne, proporcjonalne
i odstraszające. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia [wstaw konkretną datę 
18 miesięcy po publikacji] r., oraz 
niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Bez uszczerbku dla zasady pomocniczości 
państwa członkowskie ustanawiają 
przepisy dotyczące wymierzania kar za 
naruszenie przepisów niniejszego 
rozporządzenia i podejmują wszelkie 
środki konieczne dla zastosowania tych 
kar. W przypadku stosowanych sankcji, 
które mogą mieć wymiar kary sądowej, 
należy uwzględnić zagrożenie dla zdrowia 
publicznego wynikające ze fałszowania 
produktu leczniczego. Przewidziane 
sankcje są ujednolicone, skuteczne, 
proporcjonalne i odstraszające i są 
wymierzane w przypadku popełnienia 
następujących czynów:
(1) wytwarzanie sfałszowanych produktów 
leczniczych, substancji czynnych, 
wypełniaczy, części, materiałów
i akcesoriów;
(2) dostarczanie lub przedstawianie
w ofercie, w tym pośrednictwo, handel, 
magazynowanie, przywóz i wywóz 
sfałszowanych produktów leczniczych, 
substancji czynnych, wypełniaczy, części, 
materiałów i akcesoriów;
(3) sporządzanie fałszywych dokumentów 
lub fałszowanie dokumentów;
(4) pomoc w wyżej wymienionych 
przestępstwach lub namawianie do nich;
(5) usiłowanie popełnienia jednego
z wyżej wymienionych przestępstw;
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Państwa członkowskie powiadamiają
o tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia [wstaw konkretną datę 18 miesięcy po 
publikacji] r., oraz niezwłocznie 
powiadamiają ją o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Uzasadnienie

Fałszowanie produktów leczniczych to poważna działalność przestępcza, która stanowi 
zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego kary za fałszowanie powinny odzwierciedlać powagę 
tego przestępstwa. Zagrożenie dla zdrowia publicznego wynikające ze sfałszowania produktu 
leczniczego musi zostać uwzględnione przy ustanawianiu mających zastosowanie przepisów 
dotyczących kar. Takie sankcje muszą zatem być bardziej surowe niż w przypadku sankcji 
mających zastosowanie do fałszowania innych produktów.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118 ba
Komisja Europejska tworzy sieć łączącą 
Komisję, Agencję i właściwe organy 
państw członkowskich, a także 
obejmującą organizacje pacjentów
i konsumentów w celu zapewnienia 
wymiany informacji o środkach podjętych
w celu zwalczania fałszowania produktów 
leczniczych, w tym o wprowadzonych 
systemach kar.

Uzasadnienie

Aby dobrze zrozumieć fenomen fałszowania produktów leczniczych, tj. czynniki, które mają 
wpływ na nabywanie sfałszowanych produktów leczniczych, i skutecznie przeciwdziałać 
fałszerstwom, istotne jest nawiązanie współpracy z organizacjami pacjentów. Mogą one 
pomóc w zbieraniu ważnych danych dotyczących zachowań pacjentów, np. danych na temat 
przyczyn nabywania sfałszowanych produktów leczniczych.
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Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 17 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 127 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

17a) Dodaje się następujący artykuł:
„Artykuł 127c

Do dnia 30 czerwca 2012 r. , a następnie 
co dwa lata, Komisja Europejska 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu
i Radzie sprawozdanie na temat skutków 
działań przewidzianych w niniejszej 
dyrektywie i potrzeby dalszej 
harmonizacji. W tym celu Komisja 
Europejska zbada w szczególności, czy 
istnieje potrzeba szczególnej harmonizacji
w zakresie sprzedaży produktów 
leczniczych bez recepty oraz sprzedaży 
internetowej produktów leczniczych. 
Ponadto należy również zbadać 
okoliczności wprowadzania do obrotu 
sfałszowanych produktów leczniczych,
a także zagrożenia związane ze sprzedażą 
produktów leczniczych bez recepty.
W odpowiednich przypadkach 
sprawozdaniu towarzyszą odpowiednie 
wnioski legislacyjne. W razie konieczności 
Komisja powinna przedstawić wniosek 
dotyczący aktu prawnego mającego na 
celu włączenie produktów leczniczych 
sprzedawanych bez recepty w zakres 
niniejszej dyrektywy.”

Uzasadnienie

Większość sfałszowanych produktów jest wprowadzana na rynek za pośrednictwem 
nielegalnych stron internetowych. Należy umożliwić konsumentom bezpieczne nabywanie 
produktów leczniczych za pośrednictwem internetu i bez recepty. Ponadto przedstawiono 
niewiele danych dotyczących okoliczności, w których sfałszowane produkty lecznicze mogą 
zostać wprowadzone do legalnego systemu dystrybucji.

Poprawka 26
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera -a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) przepisy niezbędne do wykonania art. 
1 ust. 9 niniejszej dyrektywy w zakresie,
w jakim odnoszą się one do art. 54a ust. 5 
oraz art. 54a ust. 2 i 54a ust. 3 w zakresie,
w jakim te odnoszą się do art. 54a ust. 5 
dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, od dnia [wstaw datę 6 
miesięcy po publikacji niniejszej 
dyrektywy] r.;

Uzasadnienie

Wobec coraz większego zagrożenia, jakie stwarzają sfałszowane produkty lecznicze dla 
pacjentów, konieczne jest wprowadzenie przed wejściem w życie dyrektywy tymczasowych 
środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Środki tymczasowe powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia, które 
producent zamieszcza dobrowolnie na produkcie, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się
w łańcuchu dostaw w wyniku ich działań.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 i 8 od dnia [wstaw konkretną datę 48 
miesięcy po publikacji] r.

Uzasadnienie

Wobec coraz większego zagrożenia, jakie stwarzają sfałszowane produkty lecznicze dla 
pacjentów, konieczne jest wprowadzenie przed wejściem w życie dyrektywy tymczasowych 
środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Środki tymczasowe powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia, które 
producent zamieszcza dobrowolnie na produkcie, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się
w łańcuchu dostaw w wyniku ich działań.
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Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit trzeci – litera b a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) przepisy niezbędne do wykonania art. 
1 ust. 9 niniejszej dyrektywy z wyjątkiem 
zakresu, w jakim odnoszą się one do 
art. 54a ust. 5 oraz art. 54a ust. 2 i 54a 
ust. 3 w zakresie, w jakim te odnoszą się 
do art. 54a ust. 5 dyrektywy 2001/83/WE 
zmienionej niniejszą dyrektywą, od dnia 
[wstaw datę 48 miesięcy po publikacji 
niniejszej dyrektywy] r.

Uzasadnienie

Wobec coraz większego zagrożenia, jakie stwarzają sfałszowane produkty lecznicze dla 
pacjentów, konieczne jest wprowadzenie przed wejściem w życie dyrektywy tymczasowych 
środków mających na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów. Środki tymczasowe powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia, które 
producent zamieszcza dobrowolnie na produkcie, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się
w łańcuchu dostaw w wyniku ich działań.
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