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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.

 Przetwarzanie danych na kilku etapach procesu identyfikacji powinno odbywać się w 
zgodnie z obowiązującymi wspólnotowymi i krajowymi przepisami prawnymi 
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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) Z doświadczenia wynika, że gdy 
produkty lecznicze są nabywane za 
pośrednictwem internetu, konsument nie 
zawsze może sprawdzić autentyczność 
źródła. Ponadto wymagana jest 
dodatkowa ocena możliwych zagrożeń 
związanych z nabywaniem bez recepty 
produktów leczniczych. Z powyższych 
względów Komisja Europejska powinna 
co dwa lata przedstawiać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie na 
temat skutków działań przewidzianych w 
tej dyrektywie oraz potrzeby dalszej 
harmonizacji, ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na kwestie związane z 
koniecznością włączenia produktów 
medycznych dostępnych bez recepty w 
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zakres niniejszej dyrektywy.

Or. en

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.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) Komisja Europejska we współpracy z 
Europejską Agencją Leków i władzami 
państw członkowskich powinna 
uruchomić kampanię informującą 
konsumentów o zagrożeniach związanych 
z nabywaniem sfałszowanych produktów 
leczniczych. Celem kampanii powinno być 
w szczególności zwiększenie wśród 
konsumentów znajomości istniejących już 
środków weryfikacji autentyczności, 
zabezpieczeń (takich jak hologramy i 
plomby zabezpieczające) na 
opakowaniach produktów leczniczych 
oraz świadomości zagrożeń związanych z 
nabywaniem produktów leczniczych z 
nielegalnych i działających bez zezwolenia 
źródeł internetowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wzrastająca liczba fałszowanych produktów leczniczych wskazuje na fakt, że konsumenci nie 
są świadomi zagrożeń związanych z nabywaniem fałszowanych produktów leczniczych, w 
szczególności za pośrednictwem nielegalnych stron internetowych. Dobrze poinformowani 
konsumenci pomogą w wykrywaniu sfałszowanych produktów leczniczych na rynku. 
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Poprawka 3

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 wspólnotowymi i 
krajowymi przepisami dotyczącymi 
ochrony danych. Obejmuje to w 
szczególności informacje dotyczące 
systemów dystrybucji.

Or. en

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 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp -1
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 w sposób zamierzony 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;
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b) pochodzenia, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia, posiadacza 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu;
c) historii, w tym rejestrów i dokumentów 
umożliwiających odtworzenie łańcucha 
dystrybucji.
Komisja Europejska może zaktualizować 
tę definicję, dostosowując ją do postępu 
technicznego i naukowego, a także do 
umów międzynarodowych”.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54a – 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 
spełnione są następujące warunki i została 
zapewniona identyfikacja, weryfikacja 
autentyczności oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych:

Or. en

Uzasadnienie

Niezależnie od okoliczności należy zapewnić identyfikację, weryfikację autentyczności oraz 
identyfikowalność produktów leczniczych. 
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Poprawka 6

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

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. W 
szczególności nie należy udostępniać do 
celów handlowych informacji dotyczących 
systemów dystrybucji.

Or. en

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 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) 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 
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produktów leczniczych. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na nielegalne i 
działające bez zezwolenia źródła 
internetowe.

Or. en

Uzasadnienie

Wzrastająca liczba fałszowanych produktów leczniczych wskazuje na fakt, że konsumenci nie 
są świadomi zagrożeń związanych z nabywaniem fałszowanych produktów leczniczych, w 
szczególności za pośrednictwem nielegalnych stron internetowych. Dobrze poinformowani 
konsumenci pomogą w wykrywaniu sfałszowanych produktów leczniczych na rynku. 

Poprawka 8

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.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje wprowadzane do wspólnotowej bazy danych powinny być jak najbardziej 
szczegółowe. 
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Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 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. Przewidziane kary, które mogą mieć 
wymiar kary sądowej, muszą być 
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;
Państwa członkowskie powiadamiają o 
tych przepisach Komisję najpóźniej do 
dnia [wstaw konkretną datę 18 miesięcy po 
publikacji] r., oraz niezwłocznie 
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powiadamiają ją o wszelkich późniejszych 
zmianach tych przepisów.

Or. en

Uzasadnienie

Fałszowanie produktów leczniczych to poważna działalność przestępcza, która stanowi 
zagrożenie dla życia ludzkiego. Dlatego kary za fałszowanie powinny odzwierciedlać powagę 
tego przestępstwa.

Poprawka 10

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 
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niniejszej dyrektywy.

Or. en

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.


