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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Pojawienie się w oficjalnej dystrybucji sfałszowanych produktów leczniczych stanowi 
zagrożenie dla całego europejskiego systemu farmaceutycznego, podważając zaufanie, jakie 
mają obywatele do jakości leków nabywanych w aptekach lub innych legalnych punktach 
sprzedaży.

Ilość sfałszowanych produktów leczniczych znacznie wzrosła we wszystkich krajach 
europejskich. WHO szacuje, że 1% produktów leczniczych sprzedawanych obecnie 
społeczności europejskiej przez legalną sieć dystrybucji to leki sfałszowane. Sfałszowane 
produkty lecznicze mogą zawierać składniki gorszej jakości lub sfałszowane, substancje w 
nieodpowiednich dawkach (dotyczy to również substancji czynnych) lub mogą nie zawierać 
żadnych składników czynnych.

Pomimo że w Europie zjawisko to ma jeszcze zasięg ograniczony w porównaniu z innymi 
obszarami na świecie, a zwłaszcza w porównaniu z Afryką, pewne sygnały wskazują, że pilne 
i zdecydowane działanie ze strony Unii Europejskiej jest konieczne. 

Pierwszym takim niepokojącym sygnałem jest zmiana profilu ryzyka: o ile dotychczas 
fałszowane były głównie produkty z zakresu „stylu życia”, obecnie znacznie zwiększyła się 
ilość sfałszowanych leków innowacyjnych i ratujących życie.

Ponadto zjawisko to osiągnęło już niepokojące rozmiary. Zdaniem Komisji Europejskiej w 
Europie co roku legalna sieć dystrybucji sprzedaje 1,5 mln opakowań sfałszowanych 
produktów leczniczych.  Jeszcze bardziej niepokojący jest fakt, że wielkość tej sprzedaży 
wzrasta średnio o 10-20% każdego roku. Przy założeniu, że wzrost ten będzie wynosił 10%, 
liczba opakowań sfałszowanych produktów leczniczych obecnych w legalnej sieci dystrybucji 
wzrosłaby do 42 mln w roku 2020. Inne, bardziej pesymistyczne szacunki, wskazują na 30% 
wzrost, co oznaczałoby zwiększenie tej liczby do 192 mln.

Jako komisja parlamentarna odpowiedzialna za przemysł i badania nie możemy ignorować 
poważnego zagrożenia, jakie zjawisko to stanowi nie tylko dla zdrowia publicznego, ale także 
dla jednego z sektorów napędzających gospodarkę europejską.  W Europie przemysł 
farmaceutyczny to ok. 3 700 przedsiębiorstw, 634 000 pracowników i obrót wynoszący ok. 
170 mld euro. W sektorze tym 40% stanowią średnie i małe przedsiębiorstwa, których jest 1 
500. Ogółem sektor inwestuje 26 mld euro rocznie w badania i rozwój, co stanowi 17% 
europejskich wydatków. Z tego też powodu ważne jest zapobieżenie nieuczciwej konkurencji 
ze strony zagranicznych producentów, którzy wprowadzają na europejski rynek 
farmaceutyczne substancje czynne bez poddania ich rzeczywistej kontroli poszanowania 
zasad dobrej praktyki wytwatrzania.  Przysłuży się to również ochronie zdrowia obywateli.

Mimo iż Komisja Europejska przejęła – czego wyrazem jest przedmiotowy wniosek – obawy, 
które Parlament Europejski wyraził w pisemnym oświadczeniu nr 61/2006 w sprawie 
„substancji czynnych”, pozostaje pewna ilość elementów, które należy wyjaśnić i podkreślić.

Przede wszystkim istotne jest stworzenie jasnej i jednoznacznej definicji nie tylko przedmiotu 
wniosku, tzn. „sfałszowanego produktu leczniczego”, ale także wszystkich podmiotów 
wchodzących w skład łańcucha dystrybucji, takich jak sprzedający i pośrednicy, którzy muszą 
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działać w oparciu o zezwolenia i przestrzegać zasad dobrej praktyki wytwatrzania, podobnie 
jak producenci i dystrybutorzy. Musi to odnosić się także do sprzedajwców na rynku 
równoległym, którzy muszą spełniać jasne wymogi i być poddawani ścisłym kontrolom.

Następnie konieczne będzie nie tylko wzmocnienie i upowszechnienie kontroli zakładów 
produkcji, które eksportują surowce farmaceutyczne, w tym substancje czynne, w celu 
upewnienia się, że przestrzegane są zasady dobrej praktyki wytwatrzania, ale także 
zapewnienie zdrowia publicznego poprzez stworzenie skutecznego systemu 
identyfikowalności.

O ile z jednej strony przychylamy się do propozycji stworzenia systemu wzajemnego 
uznawania z tymi krajami eksportującymi, które gwarantują jakość produkcji porównywalną 
z unijną, o tyle uważamy, że ważna jest zmiana projektu Komisji celem zagwarantowania, że 
pierwsza kontrola dokonywana na miejscu odbywa się przed umieszczeniem danego kraju w 
wykazie, a nie w przeciągu trzech następnych lat po tym fakcie. Umożliwi to rzeczywistą 
ocenę wiarygodności gwarancji dostarczanych przez te kraje, zanim uzyskają one zezwolenie 
na wprowadzenie produktów na rynek europejski.

Zbyt słabe wydają się gwarancje wymagane od producentów nie wywodzących się z krajów, 
z którymi UE parafowała ww. umowę o wzajemnym uznawaniu. Zezwala się im bowiem na 
eksport do Europy, jeżeli posiadają pisemne potwierdzenie jakości produkcji wystawione 
przez eksportujący kraj trzeci. Oczywiste jest, że taka procedura nie tylko nie daje żadnej 
odpowiedniej gwarancji, ale dodatkowo nie stanowi dla danego kraju bodźca do zawarcia z 
UE umowy o wzajemnym uznawaniu.

Ponadto ważne wydaje się rozpatrzenie innych kwestii, jak np. sprzedaż za pośrednictwem 
Internetu oraz dopuszczenie możliwości umieszczenia informacji o bezpieczeństwie także na 
produktach leczniczych dostępnych bez recepty w przypadkach, w których istnieje racjonalne 
podejrzenie, że mogą one być fałszowane.

 Podsumowując, jesteśmy zdania, że biorąc pod uwagę fakt, iż projekt nie przewiduje 
obowiązkowych powszechnych kontroli w zakładach produkcyjnych, termin wejścia 
dyrektywy w życie jest przesadnie wydłużony.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168,

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Nabyte doświadczenia wskazują, że 
sprzedaż produktów leczniczych za 
pośrednictwem Internetu nie daje 
konsumentom wystarczającej pewności, iż 
nabyte produkty lecznicze pochodzą z 
legalnego obiegu tych produktów i w 
związku z tym są bezpieczne. Stosowne 
jest, żeby Komisja, we współpracy z 
Agencją i organami państw 
członkowskich, przeprowadziła analizę 
sprzedaży internetowej i przedstawiła w 
razie potrzeby projekt legislacyjny mający 
na celu ochronę zdrowia publicznego 
obywateli europejskich.

Uzasadnienie

Wzrost ilości sfałszowanych produktów leczniczych oferowanych w Internecie jest podstawą 
do znacznego niepokoju. Jednakże wobec braku analizy umożliwiającej jasny ogląd sytuacji 
bezproduktywne wydaje się rozszerzenie przedmiotowego wniosku także na tę dziedzinę. 
Poszczególne podmioty zinstytucjonalizowane powinny zatem dokonać analizy sprzedaży 
przez Internet i przedstawić w razie konieczności wniosek legislacyjny zdolny w pełni podjąć 
takie wyzwanie.
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Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) Niniejsza dyrektywa ma na celu 
zapobieżenie pojawieniu się 
sfałszowanych produktów leczniczych w 
legalnej sieci dystrybucji produktów 
leczniczych i powinna być niezależna od 
przepisów w dziedzinie praw własności 
intelektualnej i przemysłowej.  

Uzasadnienie

Pojawienie się sfałszowanych produktów leczniczych w legalnej sieci dystrybucji produktów 
leczniczych jest nie tylko ogromnym niebezpieczeństwem dla zdrowia publicznego, ale także 
powodem do znacznego zaniepokojenia dla europejskiego sektora farmaceutycznego, a 
zwłaszcza wśród jego MŚP.   W związku z tym konieczna jest ochrona praw własności 
intelektualnej i przemysłowej w celu zapewnienia dalszej zdolności przemysłu europejskiego 
do inwestowania w badania i rozwój, rozwijanej przez europejski przemysł farmaceutyczny. 

Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Potrzebny jest międzynarodowy instrument prawny w postaci konwencji mającej na celu 
wprowadzenie nowych przepisów, w tym nowego wykroczenia związanego z przestępczością 
farmaceutyczną, aby ustalić konkretne kary za podrabianie leków oraz obniżanie ich jakości 
oraz określić zasady prawne pozwalające na uwzględnienie interesów ofiar przestępczości 
farmaceutycznej.
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Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4c) Znaczna liczba leków jest kupowana 
za pośrednictwem stron internetowych 
ukrywających swój rzeczywisty adres 
fizyczny. Należy zatem wprowadzić 
rozróżnienie między legalną sprzedażą 
wysyłkową i aptekami internetowymi a 
niezgodnym z prawem systemem 
dystrybucji z wykorzystaniem 
niekontrolowanych zakupów przez 
internet. Państwa członkowskie powinny 
dopilnować, by internetowa sprzedaż 
produktów leczniczych była stale 
monitorowana przez właściwe organy.

Uzasadnienie

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

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4d) Obywatelom Europy powinno się 
uświadomić, jakie zagrożenie dla zdrowia 
wynika z zamawiania produktów na 
niekontrolowanych stronach 
internetowych czy za pośrednictwem 
nielegalnych systemów dystrybucji. 
Komisja wraz z państwami członkowskimi 
oraz przy współpracy organizacji 
pacjentów i konsumentów powinna 
przyjąć środki zmierzające do podnoszenia 
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świadomości ogółu społeczeństwa 
o zagrożeniach związanych z zakupem 
produktów leczniczych przez internet. 
Kampanie społeczne powinny informować 
obywateli, czy ich apteka internetowa jest 
oficjalnie zarejestrowana i kontrolowana 
przez organy publiczne.

Uzasadnienie

Podnoszenie świadomości jest kluczowym elementem w walce ze sfałszowanymi produktami 
leczniczymi sprzedawanymi przez internet. Inicjatywy informacyjne mają zasadnicze 
znaczenie, ponieważ świadomy i posiadający wiedzę klient może uniknąć sfałszowanych 
leków. Organizacje pacjentów i konsumentów mają doświadczenie, które pozwoli im udzielać 
odpowiednich, rzetelnych i dostępnych informacji społecznościom, które dobrze znają.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4e) Wskazane jest wprowadzenie definicji 
terminu „sfałszowany produkt leczniczy”, 
żeby odróżnić takie produkty od legalnych 
produktów leczniczych, które jednak nie 
posiadają zezwolenia. Ponadto 
zatwierdzone lub inne legalne produkty z 
wadami jakości oraz produkty lecznicze, 
które z powodu błędów produkcyjnych lub 
dalszych procesów nie są zgodne z 
wymogami dobrej praktyki wytwarzania 
lub dystrybucji nie powinny być mylone z 
lekami sfałszowanymi.

Uzasadnienie

Fałszowanie produktów leczniczych jest przestępstwem. Nie powinno się zrównywać go z 
niezgodnością z dobrą praktyką wytwarzania lub wadami jakości, które mogą wystąpić w 
zwykłych warunkach produkcji i są rozwiązywane w przejrzysty sposób między producentem 
leku i władzami, ze stałą troską o ochronę zdrowia publicznego.
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Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Obecna sieć dystrybucji produktów 
leczniczych staje się coraz bardziej złożona 
i angażuje wiele podmiotów, nie tylko 
hurtowników w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE, ale także sprzedających i 
pośredników. W celu zagwarantowania 
wiarygodności systemu dystrybucji 
przepisy prawa farmaceutycznego powinny 
brać pod uwagę wszystkich uczestników 
systemu dystrybucji: nie tylko 
dystrybutorów, którzy nabywają, 
przechowują, magazynują i dostarczają 
produkty lecznicze, lecz również strony 
zaangażowane w transakcje 
niewymagające kontaktu z tymi 
produktami, takie jak sprzedający i 
pośrednicy. Należy wprowadzić jasną i 
jednoznaczną definicję takich podmiotów, 
określić ich obowiązki oraz objąć je
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. Podmioty 
te powinny posiadać licencję na 
prowadzenie działalności, która powinna 
przebiegać zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania określonymi przez 
Komisję we współpracy z Agencją i 
organami państw członkowskich, 
analogicznie do przepisów 
obowiązujących producentów i 
dystrybutorów produktów leczniczych.

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktów leczniczych zasadnicze znaczenie ma 
uwzględnienie wszystkich podmiotów pracujących w tej dziedzinie, a nie tylko hurtowników. 
Skuteczne zapewnienie ochrony zdrowia publicznego obywateli przez system wymaga jasnego 
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określenia obowiązków poszczególnych podmiotów i poddania ich rygorystycznemu 
systemowi akredytacji, kontroli i dobrej praktyki wytwatrzania. Musi to obowiązywać także 
sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 9

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. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych, 
należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre właściwości pewnych produktów 
lub kategorii produktów, np. leków 
generycznych, leków dostępnych bez 
recepty oraz produktów leczniczych, które 
są sprzedawane bezpośrednio i bez 
żadnych pośredników przez producenta 
placówce, w której produkt leczniczy jest 
podawany pacjentom. 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.

Uzasadnienie

Ważne jest stworzenie skutecznego systemu umożliwiającego identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność produktów leczniczych w oparciu o ocenę ryzyka, o 
której mowa w art. 54a ust. 4. Określając wymogi dotyczące bezpieczeństwa, należy 
uwzględnić właściwości produktu celem uniknięcia niewspółmiernych kosztów.  Przykładowo 
bezproduktywne byłoby nakładanie takich wymogów na produkty, które są sprzedawane 
bezpośrednio i bez żadnych pośredników przez producenta placówce, w której produkt 
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leczniczy jest podawany pacjentom.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Należy pozostawić państwom 
członkowskim możliwość takiego 
ustalania szczególnych aspektów 
weryfikacji autentyczności produktów 
leczniczych we współpracy z 
zainteresowanymi podmiotami i przy 
uwzględnieniu zabezpieczeń, które 
ustanowiono zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, jakie państwa członkowskie 
uznają za najodpowiedniejsze dla swojego 
rynku produktów leczniczych.

Uzasadnienie

Istotne jest zachowanie autentyczności produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz 
takich, które na receptę wydawane nie są.

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) Technologie umożliwiające 
identyfikację oraz identyfikowalność 
produktów leczniczych na poziomie 
pojedynczych dawek mogą stanowić 
instrument do skuteczniejszej walki z 
fałszowaniem leków i zasługują na 
dogłębną analizę ze strony organów 
zajmujących się ochroną zdrowia 
publicznego w Europie.

Uzasadnienie

Ważne jest, aby uwzględnić wszystkie dostępne technologie walki z tym zjawiskiem 
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szkodzącym zdrowiu Europejczyków.

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Aby na czas zapewnić pacjentom 
dostateczną ochronę przed zagrożeniami 
wynikającymi ze sfałszowanych 
produktów leczniczych, posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie, który 
częściowo lub całkowicie usunie lub 
zakryje zabezpieczenia, którymi opatruje 
się te produkty na zasadzie dobrowolnej, 
powinien być zobowiązany do zastąpienia 
tych zabezpieczeń równoważnymi 
zabezpieczeniami sporządzonymi w celu 
umożliwienia identyfikacji, weryfikacji 
autentyczności oraz identyfikowalności 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę, niezwłocznie po wejściu w życie 
niniejszej dyrektywy.

Uzasadnienie

Nawet po wejściu w życie dyrektywy jest mało prawdopodobne, żeby jakieś konkretne środki 
obowiązywały przez kilka lat.  W rezultacie powinny nadal obowiązywać środki tymczasowe, 
do czasu kiedy będzie można ustanowić środki w pełnym zakresie.  Środki te powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia 
zastosowane dobrowolnie przez producenta, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się w 
łańcuchu dostaw w wyniku ich działań.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się pakowaniem produktów 
leczniczych, musi posiadać pozwolenie na 

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

wprowadza zmiany w etykietach lub na 
opakowaniachtych produktów, musi 
posiadać pozwolenie na wytwarzanie. Aby 
zabezpieczenia były skuteczne, posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie powinien mieć 
prawo do usuwania, zamiany lub 
zakrywania tych zabezpieczeń jedynie na 
ściśle określonych warunkach. Ściśle 
określone warunki powinny przewidywać 
odpowiednie gwarancje zapobiegające 
wprowadzeniu do systemu dystrybucji 
sfałszowanych produktów, a jednocześnie 
odzwierciedlać ścisły obowiązek 
staranności spoczywający na 
posiadaczach pozwolenia na wytwarzanie 
wobec pierwotnego producenta, 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
produktów do obrotu oraz konsumenta 
produktów.

Uzasadnienie

Pacjenci i inne podmioty w systemie dystrybucji muszą być wyraźnie powiadomieni za 
pośrednictwem etykiety na opakowaniu, jeżeli usunięto oryginalne zabezpieczenia lub je 
zastąpiono.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Należy zwrócić uwagę europejskich 
obywateli na zagrożenia, które powstają 
wówczas, gdy zamawia się produkty 
lecznicze u nielegalnych dostawców. W 
szczególności powinno się wspierać środki 
edukacyjne w państwach członkowskich i 
w całej Europie. Komisja oraz państwa 
członkowskie powinny przyjąć środki 
mające na celu zwiększenie u obywateli 
wiedzy na temat ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
Internet.
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Uzasadnienie

Istotne jest zachowanie autentyczności produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz 
takich, które na receptę wydawane nie są.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Sfałszowane substancje czynne 
stwarzają ryzyko niespełnienia standardów 
jakości. Ryzyko to należy wyeliminować. 
W szczególności wytwórcy produktów 
leczniczych powinni dopilnować, 
samodzielnie albo poprzez jednostkę 
akredytowaną do tego celu, że wytwórcy 
substancji czynnych spełniają zasady 
dobrej praktyki wytwarzania.

(12) Sfałszowane substancje czynne 
stwarzają ryzyko niespełnienia standardów 
jakości. Ryzyku temu należy stawić czoła, 
łącząc skuteczny system kontroli z 
systemem identyfikowalności substancji 
czynnych. W szczególności wytwórcy 
produktów leczniczych powinni 
dopilnować samodzielnie, żeby wytwórcy 
substancji czynnych spełniali zasady 
dobrej praktyki wytwarzania.

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia publicznego należy poddawać zakłady 
produkcyjne kontrolom ze strony właściwych organów państw członkowskich we współpracy z 
EMEA.  Ewentualna obecność rozlicznych akredytowanych podmiotów prywatnych 
obniżyłaby poziom pewności co do skuteczności kontroli, wywołałaby zamieszanie w zakresie 
odpowiedzialności za dokładność ich wyników i spowodowałaby powstanie 
niejednoznacznych stosunków między przedsiębiorstwem kontrolowanym i jednostką 
kontrolującą, co mogłoby sprzyjać korupcji.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia publicznego
wytwarzanie substancji czynnych i 
wypełniaczy powinno odbywać się zgodnie 
z odpowiednimi zasadami dobrej praktyki 
wytwarzania obowiązującymi w Unii
niezależnie od tego, czy substancje te są 
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że przepisy dotyczące wytwarzania 
substancji czynnych przeznaczonych do 
wywozu do Wspólnoty, w tym przepisy 
dotyczące inspekcji i egzekwowania, 
gwarantują stopień ochrony zdrowia 
publicznego równoważny do ochrony 
zapewnianej przez prawodawstwo 
wspólnotowe.

wytwarzane w Unii, czy importowane.
Jeżeli chodzi o wytwórców substancji 
czynnych w krajach trzecich, należy 
zagwarantować przestrzeganie zasad 
dobrej praktyki wytwarzania poprzez 
obowiązkowe powtarzalne inspekcje 
przeprowadzane przez właściwe organy 
unijne lub przez organy, z którymi 
zawarto umowy o wzajemnym uznawaniu, 
dotyczące także substancji czynnych.

Uzasadnienie

Pewność pochodzenia i jakości substancji czynnych ma zasadnicze znaczenie. Aby upewnić 
się o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki wytwarzania, konieczne jest przeprowadzanie 
dokładnych i regularnych inspekcji w miejscach produkcji. Wypełniacze i substancje czynne 
powinny podlegać odpowiednim zasadom dobrej praktyki wytwarzania wypracowanym na 
szczeblu europejskim, przy uwzględnieniu właściwych im cech szczególnych.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Wypełniacze, inne niż substancje 
czynne, wykorzystywane w produkcji 
leków powinny podlegać odpowiednim 
kontrolom ze strony posiadacza 
pozwolenia na wytwarzanie, w których 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
bada i sprawdza wypełniacze, czy nadają 
się do wykorzystania w produkcji 
produktów leczniczych zgodnie z dobrą 
praktyką wytwarzania, oraz w taki sposób, 
żeby weryfikacja zapewniała odpowiedni 
poziom ochrony zdrowia publicznego.

Uzasadnienie

Włączenie wypełniaczy w zakres dyrektywy ma znaczenie, przy założeniu że wypełniacze będą 
traktowane oddzielnie od substancji czynnych oraz że stosowane będą szczególne wymogi, 
które różnią się od wymogów stosowanych do substancji czynnych. Posiadacz pozwolenia na 
wytwarzanie odpowiada za dopilnowanie, żeby jakość wypełniaczy odpowiadała ich celowi, a 
taki przepis figuruje już w unijnych zasadach dobrej praktyki wytwarzania produktów 
leczniczych dla ludzi.
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Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15a) Państwa członkowskie zapewnią 
zdrowie publiczne obywateli i utrzymują 
konkurencyjność europejskich 
przedsiębiorstw poprzez nałożenie 
skutecznych, współmiernych, 
odstraszających i równorzędnych sankcji 
celem zapobieżenia wprowadzaniu 
sfałszowanych produktów leczniczych do 
legalnej sieci dystrybucji.

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie fałszowania produktów leczniczych wymaga, żeby państwa 
członkowskie nie tylko przyjęły skuteczny, współmierny i odstraszający system przepisów, ale 
także stosowały sankcje ujednolicone na szczeblu europejskim.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) W celu identyfikacji każdego 
poszczególnego opakowania produktów 
leczniczych wydawanych na receptę, 
innych niż radiofarmaceutyki, niektóre 
cechy produktu (np. kod produktu, data 
ważności, numer serii) powinny figurować 
wśród zabezpieczeń. Informacje te 
powinny być dostępne w formacie 
czytelnym dla maszyn, który jest 
zharmonizowany w całej Europie z 
wykorzystaniem międzynarodowego 
standardu kodowania.
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Uzasadnienie

Kompleksowy system weryfkacji produktu powinien umożliwić systematyczną kontrolę 
numerów seryjnych każdego opakowania na etapie ich wprowadzania na rynek, zanim trafią 
do pacjenta. Wymaga to, żeby wszystkie produkty lecznicze wydawane na receptę, inne niż 
radiofarmaceutyki, posiadały numer seryjny, który określa pojedyncze opakowanie w 
zharmonizowany i zestandaryzowany w całej Europie sposób. 

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Przy stosowaniu istniejących 
ograniczeń w odniesieniu do nielegalnego 
handlu produktami leczniczymi w 
Internecie państwa członkowskie powinny 
wzajemnie współpracować, w tym za 
pośrednictwem Europolu.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 dodaje się lit. a) w brzmieniu: 
„3a”:

„3a. Wypełniacz:

każdy składnik postaci farmaceutycznej 
niebędący substancją czynną. Wypełniacze 
to np. substancje wypełniające, 
dezintegrujące, lubrykanty, barwniki, 
przeciwutleniacze, konserwanty, adjuwanty, 
stabilizatory, zagęszczacze, emulgatory, 
rozpuszczalniki, uszczelniacze, substancje 
zapachowe i aromatyzujące, a także 
składniki zewnętrznej powłoki produktów 
leczniczych, np. kapsułki żelatynowe.
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Uzasadnienie

Potrzebna jest definicja wypełniacza. Wypełniacz jest zasadniczą częścią ukończonego 
produktu leczniczego. Definicja jest zgodna z dotyczącymi wypełniaczy wytycznymi Komitetu 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) działającego w ramach 
Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (EMEA). 

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 1 dodaje się lit. a) 
w brzmieniu: „5a”:
„5a. sfałszowany produkt leczniczy:

każdy produkt leczniczy, sfałszowany 
celowo i w sposób zamierzony pod 
względem:
a) tożsamości, w tym także opakowania, 
etykietowania, nazwy lub 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 lub 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu;
i/lub 

c) historii, w tym rejestrów lub 
dokumentów umożliwiających 
odtworzenie łańcucha dystrybucji.
The Commission shall, in cooperation 
with the Agency and Member State
Komisja we współpracy z Agencją i
organami państw członkowskich 
przyjmuje akty dostosowujące niniejszą 
definicję do postępu technicznego 
i naukowego, a także do umów 
międzynarodowych. Akty te, przeznaczone 
do zmiany elementów dyrektywy, które nie 
mają kluczowego znaczenia, poprzez ich 
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uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.
Powyższa definicja nie ma związku z 
naruszaniem prawodawstwa dotyczącego 
praw własności intelektualnej czy praw 
patentowych.
Niniejsza definicja nie obejmuje błędów 
produkcyjnych.

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej sieci 
dystrybucji wymaga sformułowania jasnej i wyczerpującej definicji „sfałszowanego produktu 
leczniczego”. Ma to na celu także wzmocnienie sankcji. Należy wyłączyć z definicji 
ewentualne błędy produkcyjne.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„17a. Handel produktami leczniczymi:

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

„17a. Handel produktami leczniczymi:

Wszystkie czynności polegające na 
sprzedaży, zakupie produktów leczniczych, 
albo na wystawianiu za nie rachunków, za 
wyjątkiem fizycznego kontaktu z tymi 
produktami i dostaw produktów 
leczniczych dla ludności, które nie 
wchodzą w zakres definicji dystrybucji 
hurtowej.”

Uzasadnienie

Zastosowane w dyrektywie definicje powinny być łatwe do zrozumienia i nie powinny 
powodować niepewności co do ich treści. Z tego względu w definicjach należy rozróżnić 
handel od pośrednictwa w handlu; handel obejmuje przypadki, w których handlowiec jest 
właścicielem produktu, pośrednik nie, podczas gdy oba podmioty nie wchodzą w fizyczne 
posiadanie produktów, a zatem nie kontrolują korzystania z nich.
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 1 dodaje się pkt 17b:

„17b. pośrednictwo w obrocie produktami 
leczniczymi: 

każda działalność, która nie obejmuje 
posiadania i/lub fizycznego 
rozporządzania produktami leczniczymi i 
polega na negocjowaniu, niezależnie lub 
w imieniu innego podmiotu, sprzedaży lub 
nabycia produktów leczniczych albo też na 
fakturowaniu w imieniu innego podmiotu 
bądź jakimkolwiek pośredniczeniu 
dotyczącym produktów leczniczych, z 
wyjątkiem dystrybucji hurtowej i 
detalicznej.”

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej sieci 
dystrybucji wymaga sformułowania jasnej i wyczerpującej definicji wszystkich podmiotów 
pracujących w tym sektorze, nie tylko producentów i hurtowników, ale także sprzedających i 
pośredników w tej dziedzinie. W związku z tym podstawowe znaczenie ma umieszczenie także 
tych podmiotów w rygorystycznym systemie akredytacji, kontroli i dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 18 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1b) W art. 1 dodaje się lit. b) 
w brzmieniu: „1b”:



AD\809722PL.doc 21/54 PE430.741v02-00

PL

„18b. Osoby uprawnione do dostawy 
produktów leczniczych:
osoby lub podmioty posiadające 
zezwolenie na na hurtową dystrybucję z 
zastrzeżeniem osób lub podmiotów 
wyłaczonych z obowiązku posiadania 
zezwolenia na dostawy produktów 
leczniczych.”

Uzasadnienie

 Należy wprowadzić definicję w celu wyjaśnienia pojęcia „osoby uprawnione do dostawy 
produktów leczniczych”, gdyż pojęcie to stosuje się w przedmiotowej dyrektywie bez podania 
jego definicji. Definicja jest potrzebna do zapewnienia odpowiednich i stałych dostaw leków 
przez osoby uprawnione do dostaw produktów leczniczych do odbiorców publicznych. W celu 
zapewnienia skutecznej ochrony przed fałszowaniem leków wszyscy uczestnicy łańcucha 
dystrybucji i podmioty działąjące wokół tego łańcucha powini być jasno zidentyfikowani, ich 
działania określone, licencjonowane, kontrolowane i podlegające inspekcjom.

Poprawka 26

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 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:
„3a. Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
naruszają prawa państw członkowskich 
do ograniczenia lub zakazania 
internetowego handlu produktami 
leczniczymi wydawanymi na receptę.”

Poprawka 27

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

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

„f) przestrzegania zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
produktów leczniczych oraz stosowania 
jako surowców wyjściowych wyłącznie 
substancji czynnych, które zostały 
wyprodukowane zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi w sprawie 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
surowców wyjściowych. W tym celu 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
gwarantuje, że czynności produkcyjne są 
prowadzone zgodnie z wytycznymi i 
zasadami dobrej praktyki wytwarzania 
obowiązującymi w Unii poprzez 
obowiązkowe kontrole przeprowadzane 
przez właściwe organy wspólnotowe lub 
ograny krajów, z którymi zawarto 
obowiązujące umowy o wzajemnym 
uznawaniu, dotyczące m.in. substancji 
czynnych.

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia publicznego należy poddawać zakłady 
produkcyjne kontrolom ze strony właściwych organów państw członkowskich we współpracy z 
EMEA.  Ewentualna obecność rozlicznych akredytowanych podmiotów prywatnych 
obniżyłaby poziom pewności co do jakości kontroli, wywołałaby zamieszanie w dziedzinie 
odpowiedzialności za dokładność ich wyników i spowodowałaby powstanie 
niejednoznacznych stosunków między przedsiębiorstwem kontrolowanym i jednostką 
kontrolującą, co mogłoby sprzyjać korupcji.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Obowiązkiem posiadacza pozwolenia na 
wytwarzanie jest upewnienie się, że 
wypełniacze zostały zakwalifikowane jako 
nadające się do wykorzystania w 
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produktach leczniczych zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki wytwarzania 
opracowanymi przez Komisję na 
podstawie artykułu 47. Posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie powinien 
również zagwarantować, że proces 
przeprowadzania oceny opisuje się w 
systemie jakości dostępnym dla inspekcji 
ze strony właściwych organów.

Uzasadnienie

Substancje czynne i wypełniacze mają bardzo odmienne cechy w łańcuchu dystrybucji. 
Wypełniacze i substancje czynne powinny podlegać odpowiednim zasadom dobrej praktyki 
wytwarzania wypracowanym na szczeblu europejskim, przy uwzględnieniu właściwych im 
cech szczególnych.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„g) informowania właściwego organu o 
produktach leczniczych, o których wie lub 
które podejrzewa, że są to produkowane 
przez niego produkty lecznicze, które 
zostały sfałszowane pod względem 
tożsamości, historii lub źródła 
pochodzenia.”

„g) informowania właściwego organu o 
produktach leczniczych, o których wie lub 
co do których ma uzasadnione 
podejrzenia, że są to produkowane przez 
niego produkty lecznicze, które zostały 
sfałszowane pod względem tożsamości, 
historii lub źródła pochodzenia.”

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się następującą lit. ga):

„ga) ponoszenia odpowiedzialności 
prawnej za dokładność wyników inspekcji 
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i kontroli przeprowadzanych lub 
zlecanych przez niego, bez prawa 
przeniesienia odpowiedzialności.”

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma zagwarantowanie, za pośrednictwem inspekcji i kontroli, że 
produkty lecznicze są wytwarzane zgodnie z zasadami dobrej praktyki wytwarzania. W tym 
celu ważne jest podkreślenie, że posiadacz pozwolenia na wytwarzanie jest odpowiedzialny 
zarówno za wytwarzane produkty, jak i za nabyte surowce. Z tego powodu konieczne jest 
wprowadzenie odpowiedzialności producenta za wyniki kontroli, zwłaszcza w przypadku 
zlecenia przeprowadzenia inspekcji jednostce akredytowanej do tego celu.

Poprawka 31

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) dodaje się lit. gb) w brzmieniu:
„gb) poddania szczególnej i dokładnej 
kontroli przywozu substancji czynnych 
pochodzących z krajów trzecich celem 
skontrolowania dobrych praktyk 
wytwarzania oraz jakości substancji 
czynnych jako takich.”

Uzasadnienie

Potrzebne jest dodatkowe zaostrzenie kontroli, przede wszystkim przywozu substancji 
czynnych z krajów trzecich, przy jednoczesnym uwzględnieniu konieczności rozróżnienia 
kontroli dobrej praktyki wytwarzania, czyli w ostatecznym rozrachunku jakości substancji 
czynnych, od kontroli. fałszywości czy fałszerstwa, dotyczących ewentualnych posiadaczy 
pozwolenia na wytwarzanie.

Poprawka 32

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46 b – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Substancje czynne wykorzystywane jako 
surowiec wyjściowy są importowane tylko 
pod warunkiem, że:

2. Substancje czynne wykorzystywane jako
surowiec wyjściowy mogą być
importowane tylko pod warunkiem, że:

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

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

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

b) uzyskały w poprzednich trzech latach 
pozytywną ocenę w wyniku inspekcji 
dotyczącej substancji czynnych, 
przeprowadzonej przez właściwy organ 
unijny lub lub przez organ, z którym 
zawarto umowę o wzajemnym uznawaniu. 
Pozytywny wynik inspekcji musi być 
poświadczony certyfikatem wydanym 
przez właściwy organ, potwierdzającym 
zgodność z normami dobrej praktyki 
wytwarzania. 

Uzasadnienie

Wydane przez eksportujący kraj trzeci pisemne poświadczenie, że przedsiębiorstwo 
wytwarzające substancję czynną zastosowało zasady dobrej praktyki wytwarzania, jest zbyt 
słabą gwarancją. Aby zapewnić zdrowie publiczne i utrzymać konkurencyjność 
przedsiębiorstw europejskich, takie zakłady produkcyjne muszą być poddawane inspekcjom ze 
strony właściwych organów krajowych. System ten stworzy właściwe zachęty motywujące 
zagranicznych producentów do występowania do swoich państw pochodzenia o zawieranie 
umów o wzajemnym uznawaniu.

Poprawka 33

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 47 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zasady, na podstawie których posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie dopilnowuje, 
żeby wypełniacze nadawały się do 
wykorzystania w działalności 
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produkcyjnej prowadzonej przy 
zastosowaniu analizy ryzyka i zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki wytwarzania, 
ustanawia się w formie wytycznych.

Uzasadnienie

Należy opracować odpowiednie i proporcjonalne wytyczne dla wypełniaczy i substancji 
czynnych, gdyż ich cechy w łańcuchu dystrybucji znacznie się różnią. Proponuje się 
zastosowanie do wypełniaczy istniejącej już formy wytycznych jako podstawy kontroli i 
uzupełnienie jej w razie potrzeby dodatkowymi, odpowiednimi wymogami. Przedmiotowy 
wniosek ma opierać się na pragmatycznym podejściu, które spełnia wymogi obecnych 
przepisów i przyjmuje za podstawę istniejące już, skuteczne systemy.

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 52 b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Nie naruszając przepisów art. 2 ust. 1, a 
także bez uszczerbku dla przepisów tytułu 
VII, państwa członkowskie dopilnowują, 
aby produkty lecznicze nieprzeznaczone do 
wprowadzenia do obrotu nie były 
wprowadzane do Wspólnoty, jeżeli istnieją 
powody, aby przypuszczać, że produkty te 
zostały sfałszowane pod względem 
tożsamości, historii lub źródła 
pochodzenia.

1. Nie naruszając przepisów art. 2 ust. 1, a 
także bez uszczerbku dla przepisów tytułu 
VII, państwa członkowskie dopilnowują, 
aby produkty lecznicze nieprzeznaczone do 
wprowadzenia do obrotu nie były 
wprowadzane do Wspólnoty i nie były 
przewożone tranzytem przez jej 
terytorium, jeżeli istnieją powody, aby 
przypuszczać, że produkty te zostały 
sfałszowane pod względem tożsamości, 
historii lub źródła pochodzenia.

Uzasadnienie

Celem zagwarantowania bezpieczeństwa łańcucha zaopatrzenia ważne jest, aby państwa 
członkowskie nadzorowały także produkty lecznicze przewożone przez Europę, nawet jeśli są 
one przeznaczone na rynek zagraniczny. 

Poprawka 35
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

o) zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności i 
identyfikowalność produktów leczniczych 
wydawanych na receptę zgodnie z 
przepisami tytułu VI, innych niż 
radiofarmaceutyki i produkty lecznicze, 
które z uwagi na ich szczególne cechy nie 
nadają się do dystrybucji za 
pośrednictwem hurtownika i apteki i z 
tego względu są sprzedawane 
bezpośrednio przez producenta placówce 
klinicznej, w której są bezpośrednio 
podawane pacjentom; zabezpieczenia 
mogą mieć zastosowanie, w oparciu o 
analizę poszczególnych przypadków, także 
do produktów leczniczych dostępnych bez 
recepty w przypadkach, w których ryzyko 
związane z produktem wskazuje, na 
podstawie kryteriów wymienionych a art. 
54a, że istnieją racjonalne powody do 
podejrzeń, iż produkt może być 
sfałszowany.”

Uzasadnienie

Ważne jest stworzenie skutecznego systemu umożliwiającego identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność produktów leczniczych w oparciu o ocenę ryzyka, o 
której mowa w art. 54a ust. 4. Jeśli chodzi o wdrażanie wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa, należy uwzględnić właściwości produktu celem uniknięcia niewspółmiernych 
kosztów. Nakładanie takich wymogów na produkty, które są sprzedawane bezpośrednio i bez 
żadnych pośredników przez producenta placówce, w której produkt leczniczy jest podawany 
pacjentom (udogodnienia leczenia) byłoby bezproduktywne.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 – litera o) – akapit pierwszy a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia te stosuje się bez 
dyskryminacji dla systemów dystrybucji.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8a) W art. 54 dodaje się następującą literę 
oa):
„oa) w celu zapewnienia 
identyfikowalności substancji czynnej –
wskazanie pochodzenia (kraj, 
przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny).”

Uzasadnienie

Ważne jest stworzenie skutecznego systemu umożliwiającego identyfikację, weryfikację 
autentyczności oraz identyfikowalność produktów leczniczych w oparciu o ocenę ryzyka, o 
której mowa w art. 54a ust. 4. Określając wymogi dotyczące bezpieczeństwa, należy 
uwzględnić właściwości produktu celem uniknięcia niewspółmiernych kosztów.  Przykładowo 
bezproduktywne byłoby nakładanie takich wymogów na produkty, które są sprzedawane 
bezpośrednio i bez żadnych pośredników przez producenta placówce, w której produkt 
leczniczy jest podawany pacjentom.

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem 
równoważnym pod względem możliwości 

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczeń produktu 
leczniczego zabezpieczeniami 
równoważnymi z punktu widzenia 
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określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

jakościowego i ilościowego pod względem 
możliwości określenia tożsamości, 
autentyczności oraz nieprzerwanej 
identyfikowalności tego produktu, bez 
otwierania opakowania bezpośredniego w 
rozumieniu art. 1 ust. 23;

Uzasadnienie

Otwieranie opakowania lekarstwa celem ponownego opakowania jest zawsze delikatną 
operację, ze względu na niebezpieczeństwo zastąpienia lekarstw autentycznych lekarstwami 
sfałszowanymi.   Dlatego osoba odpowiedzialna za tą operację musi być do niej upoważniona 
i musi podlegać ścisłej kontroli. Kiedy produkt jest ponownie pakowany, należy upewnić się, 
że zakładane zabezpieczenia są równoważne z punktu widzenia jakościowego i ilościowego z 
zabiezpoeczeniami zakładanymi przez producenta.

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia zostaną uznane za 
równoważne, jeżeli zagwarantują taki sam 
poziom skuteczności w zakresie 
identyfikacji, weryfikacji autentyczności, 
identyfikowalności i braku naruszeń oraz 
taki sam poziom technicznych przeszkód 
dla powielania. W przypadku usunięcia, 
zastąpienia lub zakrycia zabezpieczenia, 
niniejszy punkt powinien mieć również 
zastosowanie do nowego zabezpieczenia, 
chyba że pierwotne zabezpieczenie jest 
ukryte i dlatego nie można go rozpoznać;

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania, że równolegli handlowcy będą w rzeczywistości stosowali 
równoważne zabezpieczenia w procesie przepakowywania, niniejsza dyrektywa musi 
wprowadzić różne kategorie równoważnych zabezpieczeń w oparciu o konkretne kryteria, 
przy założeniu że ukrytych zabezpieczeń nie da się sprawdzić bez uprzedniej informacji. 

Poprawka 40
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 2 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

Pacjenci i inne podmioty w systemie dystrybucji muszą być wyraźnie powiadomieni za 
pośrednictwem etykiety na opakowaniu, jeżeli usunięto oryginalne zabezpieczenia lub je 
zastąpiono.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
ponosi, zgodnie z dyrektywą Rady 
85/374/EWG, odpowiedzialność za szkody 
spowodowane przez produkt leczniczy 
sfałszowany pod względem tożsamości.

(3) Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie, 
o którym mowa w ust. 2, jest uznawany za 
producenta w rozumieniu dyrektywy Rady 
85/374/EWG odpowiada za szkody 
wyrządzone przez produkty lcznicze, które 
sfałszowano pod względem tożsamości, 
wobec oryginalnego producenta, 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
produktów do obrotu oraz konsumentów.

Uzasadnienie

Należy doprecyzować w celu zagwarantowania, że posiadacze pozwolenia na wytwarzanie, 
którzy przepakowują produkty, będą ponosili odpowiedzialność za wszelkie swoje działania, 
m.in. sytuacje, w których sfałszowane leki dostają się do łańcucha dystrybucji. 

Poprawka 42
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – ustęp 4 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Komisja przyjmuje środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu.

4. Komisja przyjmuje akty zawierające
środki niezbędne do realizacji art. 54 lit. o) 
oraz ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Przed 
opracowaniem wniosku zgodnie z art. 54 
lit. o) Komisja przeprowadza ocenę 
istniejących obecnie systemów zwalczania 
fałszowania leków na koszty i zyski oraz 
przeprowadza konsultacje z 
zainteresowanymi podmiotami na temat 
wprowadzenia i stosowania takich 
zabezpieczeń potwierdzających 
autentyczność. 

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

Akty te, przeznaczone do zmiany
elementów dyrektywy, które nie mają 
kluczowego znaczenia, poprzez ich 
uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą, o której mowa w art. 290 
Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Uzasadnienie

Istnieje wiele technologii umożliwiających weryfikację autentyczności takich jak kod 
kreskowy jednowymiarowy, DataMatrix, plomby, hologramy, identyfikacja radiowa (ang. 
Radio Frequency IDentification – RFID) itd. Przed wyborem konkretnego rodzaju 
zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności, Komisja powinna przeprowadzić 
ocenę skutków celem określenia zalet i wad zabezpieczeń dostępnych na rynku, jednocześnie 
biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczenia oraz wyniki ukończonych projektów 
pilotażowych.

Poprawka 43

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

ea) jeżeli produkt dostarczany jest 
bezpośrednio, bez udziału stron trzecich, 
takich jak hurtownicy, handlowcy czy 
pośrednicy w sprzedaży, końcowemu 
zakładowi opieki zdrowotnej, w którym 
produkt jest podawany bezpośrednio 
pacjentom.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – 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. Do 
obowiązków państw członkowskich należy 
dopilnowanie, aby prawa własności i 
poufności danych uzyskanych dzięki 
stosowaniu technologii zwalczania 
fałszowania produktów leczniczych były 
poszanowane.

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń umożliwiających weryfikację autentyczności celem sprawdzenia 
autentyczności produktów leczniczych może się wiązać z uzyskaniem danych handlowych i 
osobowych, które mogą być newralgiczne. Prawa własności takich danych muszą być 
poszanowane. Dane dotyczące indywidualnego spożycia leków powinny podlegać 
obowiązującym w danym państwie przepisom w zakresie ochrony danych oraz zasadom 
etycznym.

Poprawka 45
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 54 a – 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 stosuje dobrowolnie do 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę dla celów, o których mowa w ust. 
2.

Uzasadnienie

Nawet po wejściu w życie dyrektywy jest mało prawdopodobne, żeby jakieś konkretne środki 
obowiązywały przez kilka lat.  W rezultacie powinny nadal obowiązywać środki tymczasowe, 
do czasu kiedy będzie można ustanowić środki w pełnym zakresie.  Środki te powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia 
zastosowane dobrowolnie przez producenta, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się w 
łańcuchu dostaw w wyniku ich działań. 

Poprawka 46

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4b. Od dnia [wstawić konkretną datę 
liczoną 36 miesięcy po publikacji] 
wszystkie produkty lecznicze wydawane na 
receptę inne niż radiofarmaceutyki muszą 
od momentu wprowadzenia serii do 
obrotu zgodnie z art. 51 posiadać numer 
seryjny, który jednoznacznie identyfikuje 
indywidualne opakowanie.
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Uzasadnienie

 Kompleksowy system weryfikacji produktu powinien umożliwić systematyczną kontrolę 
numerów seryjnych każdego opakowania na etapie ich wprowadzania na rynek, zanim trafią 
do pacjenta. Wymaga to, żeby wszystkie produkty lecznicze wydawane na receptę, inne niż 
radiofarmaceutyki, posiadały numer seryjny, który określa pojedyncze opakowanie w 
zharmonizowany i zestandaryzowany w całej Europie sposób.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VII – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych i handel tymi produktami”;

„Dystrybucja hurtowa produktów 
leczniczych, pośrednictwo i handel tymi 
produktami”;

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktów leczniczych zasadnicze znaczenie ma 
uwzględnienie wszystkich podmiotów pracujących w tej dziedzinie, a nie tylko hurtowników i 
sprzedających produkty lecznicze.

Poprawka 48

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Państwa członkowskie dostarczają 
Agencji kopię pozwolenia, o którym mowa 
w ust. 1. Agencja wprowadza te informacje 
do wspólnotowej bazy danych, określonej 
w art. 111 ust. 6. Na żądanie Komisji lub 
dowolnego państwa członkowskiego 
państwa członkowskie dostarczają 
wszelkich właściwych informacji 
dotyczących pozwoleń jednostkowych, 
udzielonych na mocy ust. 1.”

„4. Państwa członkowskie dostarczają 
Agencji kopię pozwolenia, o którym mowa 
w ust. 1. Agencja wprowadza te informacje 
do wspólnotowej bazy danych, określonej 
w art. 111 ust. 6. Na żądanie Komisji lub 
dowolnego państwa członkowskiego 
państwa członkowskie dostarczają w 
rozsądnym terminie wszelkich właściwych 
informacji dotyczących pozwoleń 
jednostkowych, udzielonych na mocy ust. 
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1.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 77 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W art. 77 ust. 6 otrzymuje 
brzmienie:
„6. Państwo członkowskie, które 
udzieliło pozwolenia określonego w ust. 
1, zawiesza lub cofa wymienione 
pozwolenie, poinformowawszy uprzednio 
jego posiadacza, jeżeli warunki 
udzielenia pozwolenia nie są 
przestrzegane lub jeśli pozwolenie nie 
było wykorzystywane przez więcej niż trzy 
lata, z wyjątkiem przypadków, w których 
niewykorzystywanie go było spowodowane 
czasem rozsądnie koniecznym do 
dostosowania się do wymogów nałożonych 
na mocy niniejszej dyrektywy, i informuje 
o tym bezzwłocznie pozostałe państwa 
członkowskie i Komisję.

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich istnieją niewykorzystywane w danej chwili pozwolenia na 
handel hurtowy. Zawyża to w sposób sztuczny liczbę podmiotów i niepotrzebnie komplikuje 
rynek, a zatem także kontrolę. Jednak ważne jest uniknięcie sytuacji, w której takie 
zawieszenie lub wycofanie jest spowodowane czasem rozsądnie koniecznym do dostosowania 
się do wymogów nałożonych na mocy przedmiotowej dyrektywy.  Z tego powodu ważne jest 
uprzednie poinformowanie posiadacza pozwolenia celem uniknięcia nieumotywowanych 
zawieszeń.

Poprawka 50

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 79 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

12b) Dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Artykuł 79a
Komisja we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich ustanawia normy i kryteria 
konieczne do uzyskania licencji na handel 
i pośredniczenie w obrocie produktami 
leczniczymi.
Ubiegający się o pozwolenie spełnia 
przynajmniej następujące warunki 
minimalne:
a) posiada stały adres i dostarcza dane 
gwarantujące jasną i jednoznaczną 
identyfikację oficjalnej siedziby jego 
przedsiębiorstwa handlu lub 
pośrednictwa;
b) zobowiązuje się do prowadzenia 
działalności wyłącznie z osobami lub 
podmiotami spełniającymi warunki, o 
których mowa w art. 80.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 51

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-a) Wstępna część otrzymuje brzmienie:
„Posiadacz pozwolenia na dystrybucję, 
posiadacz pozwolenia na handel i 
posiadacz pozwolenia na pośrednictwo w 
obrocie produktami leczniczymi muszą 
spełniać poniższe wymogi minimalne:”
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Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 52

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

Poprawka 53

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) muszą przestrzegać zasad i 
wytycznych dobrej praktyki dystrybucji,
handlu i pośrednictwa w branży 
produktów leczniczych, zgodnie z art. 
84.”
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Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 54

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Patrz poprzednie uzasadnienie.

Poprawka 55

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 80 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów lit. b), w przypadku gdy produkt 
nabywany jest od innego hurtownika, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować, 
samodzielnie albo przez jednostkę 
akredytowaną do tego celu przez właściwy 
organ państwa członkowskiego, czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji.

Dla celów lit. b), w przypadku gdy produkt 
nabywany jest od innego hurtownika, 
posiadacze pozwolenia na hurtową 
dystrybucję muszą skontrolować, czy 
hurtownik ten przestrzega zasad dobrej 
praktyki dystrybucji i czy posiada 
pozwolenie na handel hurtowy.

Uzasadnienie

Pewność pochodzenia i jakości substancji czynnych ma zasadnicze znaczenie. Aby być 
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pewnym przestrzegania dobrych praktyk wytwarzania, należy wymagać od każdego 
zaangażowanego podmiotu posiadania pozwolenia na prowadzenie działalności oraz 
poddawać go rygorystycznym i terminowym inspekcjom. 

Poprawka 56

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 84

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Artykuł 84 otrzymuje następujące 
brzmienie:

„Artykuł 84

Komisja publikuje wytyczne w sprawie 
dobrej praktyki dystrybucji, handlu i 
pośrednictwa. W tym celu Komisja zasięga 
opinii Komitetu ds. Leków Gotowych oraz 
Komitetu Farmaceutycznego 
ustanowionego na mocy decyzji Rady 
75/320/EWG1.
1 Dz.U. L 147 z 09.06.75, s. 23.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 84 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13b) Dodaje się art. 84a w brzmieniu: 
„Artykuł 84a
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Komisja publikuje wytyczne dotyczące 
konkretnych zasad dobrej praktyki 
wytwarzania w odniesieniu do substancji 
czynnych oraz konkretnych zasad dobrej 
praktyki wytwarzania w odniesieniu do 
wypełniaczy. W tym celu Komisja zasięga 
opinii Komitetu ds. Leków Gotowych 
ustanowionego na mocy dyrektywy Rady 
75/319/EWG oraz Komitetu 
Farmaceutycznego ustanowionego na 
mocy decyzji Rady 75/320/EWG.

Uzasadnienie

Wypełniacze i substancje czynne powinny podlegać odpowiednim zasadom dobrej praktyki 
wytwarzania wypracowanym na szczeblu europejskim, przy uwzględnieniu właściwych im 
cech szczególnych. Komisja Europejska jest powołana do opracowania zasad dobrej praktyki 
wytwarzania dla substancji czynnych oraz szczególnych zasad dobrej praktyki wytwarzania 
dla wypełniaczy, przy uwzględnieniu cech charakterystycznych tych dwóch kategorii 
składników, w szczególności faktu, że wypełniacze nie działają terapeutycznie.

Poprawka 58

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Podmioty te powiadamiają o swojej 
działalności właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym mają swoją 
siedzibę.

Podmioty te powiadamiają o swojej 
działalności właściwy organ państwa 
członkowskiego, w którym mają swoją 
siedzibę, który informuje o tym Agencję.
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Uzasadnienie

Podmioty prowadzące obrót produktami leczniczymi lub pośredniczące w tym obrocie 
powinny mieć obowiązek sprawdzenia, czy produkty będące przedmiotem obrotu lub 
pośrednictwa posiadają pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Krajowa procedura 
zawiadamiania powinna mieć wsparcie we wspólnotowej bazie danych podobnej do 
wymogów obejmujących posiadających zezwolenie na dystrybucję hurtową, żeby nadać 
przejrzystości wszystkim uczestnikom.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) Dodaje się art. 88b w brzmieniu:
„Artykuł 88b
Państwa członkowskie we współpracy z 
Komisją i po konsultacji z 
zainteresowanymi podmiotami 
opracowują strategię informacyjną 
dotyczącą bezpieczeństwa dostaw 
produktów leczniczych. W strategii 
uwzględnia się różne przepisy prawa 
krajowego, które regulują dostawy 
produktów leczniczych, jak również 
zagrożenia, jakie wiążą się z określonymi 
rodzajami dostaw produktów leczniczych, 
jak np. z nielegalnym handlem 
internetowym.”

Uzasadnienie

Internet jest głównym źródłem nielegalnych produktów leczniczych. Należy odradzać 
obywatelom nabywanie leków na drodze nielegalnej. W szczególności powinno się wspierać 
środki edukacyjne w państwach członkowskich i w całej Europie.

Poprawka 60

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 b (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 97 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14b) W art. 97 dodaje się ustęp 5a w 
następującym brzmieniu:
„5a. Komisja dopilnowuje, we współpracy 
z agencją i władzami krajowymi, żeby 
producenci, importerzy, hurtownicy, 
handlowcy i pośrednicy, działając 
wspólnie lub indywidualnie, wspierali 
publiczne kampanie informacyjne w 
różnych środkach przekazu (prasa, 
telewizja, radio, Internet), żeby podnieść 
świadomość zagrożeń, jakie wiążą się z 
nabywaniem w Internecie sfałszowanych 
produktów leczniczych.”

Uzasadnienie

Należy uwrażliwić społeczeństwo na niebezpieczeństwo związane z nabywaniem w Internecie 
produktów leczniczych oraz należy udzielić informacji, w jaki sposób można odróżnić apteki 
on-line posiadające zezwolenie od dystrybutorów nielegalnych. Jako że producenci, 
importerzy, hurtownicy, handlowcy i pośrednicy dysponują środkami finansowymi oraz że w 
ich interesie jest ochrona konsumentów i swojej renomy, kampanie informacyjne powinny być 
wspierane przez przemysł, a Komisja powinna mieć tutaj rolę nadzorczą, w celu należytego 
przeprowadzania kampanii.

Poprawka 61

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W koordynacji z Agencją właściwe 
organy danego państwa członkowskiego 
upewniają się, przeprowadzając 
powtarzające się inspekcje, a w razie 
potrzeby inspekcje niezapowiedziane, że
przepisy dotyczące produktów 
leczniczych są przestrzegane, zlecając w 
razie potrzeby przeprowadzenie testów na 
próbkach oficjalnemu laboratorium 
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kontroli produktów leczniczych lub 
innemu laboratorium wyznaczonemu do 
tego celu. Inspekcje takie 
przeprowadzane są przez wyznaczonych 
przedstawicieli właściwych organów, 
którzy są upoważnieni do:
a) inspekcji jednostek produkcyjnych 
lub handlowych oraz wszelkich 
laboratoriów, którym posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie zlecił 
zadanie przeprowadzenia badań 
kontrolnych zgodnie z art. 20;
b) pobrania próbek;
c) zapoznania się z wszelkimi 
dokumentami odnoszącymi się do 
przedmiotu inspekcji, z zastrzeżeniem 
przepisów obowiązujących w państwach 
członkowskich w dniu 21 maja 1975 r., 
które nakładają ograniczenia na te 
kompetencje w odniesieniu do opisu 
metody wytwarzania.”

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy wzmocnić i upowszechnić 
system inspekcji.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Właściwe organy mogą przeprowadzać 
powtarzające się inspekcje, a w razie 
potrzeby inspekcje niezapowiedziane w 
pomieszczeniach producentów, 
dystrybutorów lub importerów substancji 
czynnych wykorzystywanych jako 
surowce, w pomieszczeniach posiadaczy 
pozwolenia na wytwarzanie, w 
pomieszczeniach sprzedających i 
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posredników w obrocie produktami 
leczniczymi lub w pomieszczeniach 
producentów, importerów i dystrybutorów 
podłoża, jeżeli istnieją konkretne, oparte 
na informacjach posiadanych przez dane 
organy lub na poprzednich przypadkach, 
powody do podejrzeń, że zobowiązania 
wynikające z przepisów i/lub wytyczne nie 
są przestrzegane. Inspekcje takie mogą 
również być przeprowadzone na żądanie 
państwa członkowskiego, Komisji lub 
Agencji.”

Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po przeprowadzeniu każdej inspekcji 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ sporządza 
sprawozdanie, w którym stwierdza się, czy 
wytwórca, importer lub hurtownik 
przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki 
dystrybucji, o których mowa w art. 47 i art. 
84, lub czy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przestrzega 
wymogów ustanowionych w tytule IX.

3. Po przeprowadzeniu każdej inspekcji 
zgodnie z ust. 1 właściwy organ sporządza 
sprawozdanie, w którym stwierdza się, czy 
wytwórca, importer, hurtownik, 
sprzedający lub pośrednik przestrzega 
zasad i wytycznych dobrej praktyki 
wytwarzania, dobrej praktyki dystrybucji, 
handlu i pośrednictwa, o których mowa w 
art. 47 i art. 84, lub czy posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przestrzega wymogów ustanowionych w 
tytule IX.

Właściwy organ przeprowadzający 
inspekcję powiadamia wytwórcę, 
importera, posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub hurtownika, w 
odniesieniu do których została 
przeprowadzona inspekcja, o treści tych 
sprawozdań.

Właściwy organ przeprowadzający 
inspekcję powiadamia wytwórcę, 
importera, posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, hurtownika, 
posiadacza pozwolenia na handel lub 
posiadacza pozwolenia na pośrednictwo, 
w odniesieniu do których została 
przeprowadzona inspekcja, o treści tych 
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sprawozdań.
Przed przyjęciem sprawozdania właściwy 
organ daje przedmiotowemu wytwórcy, 
importerowi, posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub hurtownikowi 
możliwość przedłożenia swoich uwag.

Przed przyjęciem sprawozdania właściwy 
organ daje przedmiotowemu wytwórcy, 
importerowi, posiadaczowi pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, hurtownikowi, 
sprzedającemu lub pośrednikowi lub
możliwość przedłożenia swoich uwag.”

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 64

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 – ustęp 5 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. W terminie 90 dni od dnia inspekcji, o 
której mowa w ust. 1, wytwórcy, 
importerowi lub hurtownikowi wydaje się 
certyfikat dobrej praktyki wytwarzania lub
dobrej praktyki dystrybucji, jeżeli wynik 
inspekcji wykazuje, że podmiot ten 
przestrzega zasad i wytycznych dobrej 
praktyki wytwarzania lub dobrej praktyki 
dystrybucji na mocy przepisów prawa 
wspólnotowego.

5. W terminie 90 dni od dnia inspekcji, o 
której mowa w ust. 1, wytwórcy, 
importerowi lub hurtownikowi wydaje się 
certyfikat dobrej praktyki wytwarzania, 
dobrej praktyki dystrybucji, dobrej 
praktyki handlu lub dobrej praktyki 
pośrednictwa, jeżeli wynik inspekcji 
wykazuje, że podmiot ten przestrzega 
zasad i wytycznych dobrej praktyki 
wytwarzania, dobrej praktyki dystrybucji, 
dobrej praktyki handlu i dobrej praktyki 
pośrednictwa na mocy przepisów prawa 
unijnego.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE 
Artykuł 111 – ustęp 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania i dobrej praktyki 
dystrybucji do wspólnotowej bazy danych 
zarządzanej przez Agencję w imieniu 
Wspólnoty.

6. Państwa członkowskie wprowadzają 
dane o wydanych certyfikatach dobrej 
praktyki wytwarzania, dobrej praktyki 
dystrybucji, dobrej praktyki handlu i 
dobrej praktyki pośrednictwa do unijnej
bazy danych zarządzanej przez Agencję w 
imieniu Unii.

Poprawka 66

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, dobrej praktyki 
dystrybucji dobrej praktyki handlu i 
dobrej praktyki pośrednictwa określonych 
na mocy prawodawstwa unijnego,
informacje wprowadza się do unijnej bazy 
danych, jak określono w ust. 6, i 
niezwłocznie przerywa się procesy 
wytwarzania i dystrybucji.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja publikuje szczegółowe wytyczne 
ustanawiające zasady inspekcji, o których 
mowa w art. 111.

Komisja publikuje szczegółowe wytyczne 
ustanawiające zasady inspekcji, o których 
mowa w art. 111, a w szczególności 
dotyczące unijnych lub krajowych 
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organów odpowiedzialnych za inspekcje.

Uzasadnienie

Komisja proponuje, żeby pierwsza weryfikacja miała miejsce w przeciągu trzech lat od 
umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w art. 111b. Weryfikacja taka musi 
jednakże być przeprowadzana, zanim odnośny kraj zostanie umieszczony w takim wykazie, 
również dlatego, że na mocy art. 51 ust. 2 taka zakwalifikowana osoba, obecna w 
przedsiębiorstwach europejskich, będzie zwolniona z przeprowadzania kontroli, gdy produkty 
będą pochodzić z krajów, z którymi Wspólnota podpisała umowy gwarantujące jakość 
produktu.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego i w 
formie decyzji, umieszcza ten kraj w 
wykazie, jeżeli ramy prawne tego kraju 
odnośnie do substancji czynnych 
wywożonych do Wspólnoty oraz sposób 
ich egzekwowania i odnośne kontrole 
zapewniają ochronę zdrowia publicznego 
równoważną tej zapewnianej we 
Wspólnocie. W szczególności uwzględnia 
się:

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego i po 
uzyskaniu zadawalającego wyniku 
inspekcji przeprowadzonej przez 
odpowiedni organ na mocy artykułu 111a,
w formie decyzji umieszcza ten kraj w 
wykazie, jeżeli ramy prawne tego kraju 
odnośnie do substancji czynnych 
wywożonych do Unii oraz sposób ich 
egzekwowania i odnośne kontrole 
zapewniają ochronę zdrowia publicznego 
równoważną tej zapewnianej w Unii. W 
szczególności uwzględnia się:

Uzasadnienie

W wyniku zwolnienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2, fakt, że pierwsza weryfikacja ma 
miejsce w przeciągu trzech lat od umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w 
art. 111b, oznaczałby, że produkty takie byłyby wprowadzane na rynek europejski, a zatem 
sprzedawane ludności bez żadnej kontroli.

Poprawka 69
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 121 ust. 2, przyjmuje 
wytyczne definiujące szczegółowo 
wymagania określone w ust. 1 lit. a) do d).

2. Komisja, zgodnie z procedurą 
ustanowioną w art. 121 ust. 2, przyjmuje 
wytyczne definiujące szczegółowo 
wymagania określone w ust. 1 lit. a) do d)., 
zapewniając za pomocą odpowiednich 
instrumentów i ewentualnie również za 
pomocą nadzwyczajnych środków 
sprawdzenie, a następnie kontrolę jakości 
oraz bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Potrzebne jest dodatkowe zaostrzenie kontroli przede wszystkim importu substancji czynnych 
z krajów trzecich, nie zapominając jednakże o konieczności rozróżnienia kontroli dobrej 
praktyki wytwarzania czyli w zasadzie jakości substancji czynnych od kontroli tzw. 
fałszywości czy fałszerstwa, dotyczących ewentualnych właścicieli pozwolenia na 
wytwarzanie.

Poprawka 70

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 16
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 111 b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, regularnie weryfikuje, czy 
spełniane są warunki ustanowione w ust. 1. 
Pierwsza weryfikacja następuje nie później 
niż 3 lata po umieszczeniu kraju w 
wykazie zgodnie z ust. 1.

3. Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, regularnie weryfikuje, czy 
spełniane są warunki ustanowione w ust. 1. 
Pierwsza weryfikacja następuje w celu 
potwierdzenia przestrzegania kryteriów, o 
których mowa w ust. 1 i jest regularnie 
powtarzana przynajmniej co trzy lata.

Uzasadnienie

W wyniku zwolnienia, o którym mowa w art. 51 ust. 2, fakt, że pierwsza weryfikacja ma 
miejsce w przeciągu trzech lat od umieszczenia kraju trzeciego w wykazie, o którym mowa w 
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art. 111b, oznaczałby, że produkty takie byłyby wprowadzane na rynek europejski, a zatem 
sprzedawane ludności bez żadnej kontroli.

Poprawka 71

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe organy wydają akredytację, o 
której mowa w artykułach 46 lit. f) i art. 80 
lit. b), jeżeli wnioskodawca może wykazać, 
że ma wystarczające kompetencje, aby 
przeprowadzić weryfikację przestrzegania 
dobrej praktyki wytwarzania lub, w 
przypadku hurtowników, dobrej praktyki 
dystrybucji.

Właściwe organy wydają akredytację, o 
której mowa w artykułach 46 lit. f) i art. 80 
lit. b), jeżeli wnioskodawca może wykazać, 
że ma wystarczające kompetencje, aby 
przeprowadzić weryfikację przestrzegania 
dobrej praktyki wytwarzania lub, w 
przypadku hurtowników, dobrej praktyki 
dystrybucji lub, w przypadku 
sprzedających, dobrej praktyki handlu 
lub, w przypadku pośredników, dobrej 
praktyki pośrednictwa.

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.

Poprawka 72

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

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. 

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. 
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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.

Przewidziane kary są skuteczne, 
proporcjonalne, odstraszające i 
równorzędne. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia [wstaw konkretną datę 6
miesięcy po publikacji] r., oraz 
niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie fałszowania produktów leczniczych wymaga, żeby państwa 
członkowskie nie tylko przyjęły skuteczny, współmierny i odstraszający system przepisów, ale 
także stosowały sankcje ujednolicone na szczeblu europejskim. Biorąc pod uwagę duże 
niebezpieczeństwo, zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla zaufania, jakie łączy 
pacjentów, aptekarzy i producentów, konieczna jest realizacja przepisów przedmiotowej 
dyrektywy w bardzo szybkim czasie.

Poprawka 73

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 118ca

Komisja i państwa członkowskie ściśle 
współpracują z Radą Europy przy 
opracowywaniu europejskiej konwencji 
dotyczącej likwidacji fałszowania 
produktów leczniczych i handlu nimi. 
Konwencja obejmuje aspekty prawa 
cywilnego i karnego w zakresie 
fałszowania produktów leczniczych i 
handlu nimi.

Uzasadnienie

Stwierdzono, że fałszowanie leków stało się działalnością prowadzoną przez międzynarodowe 
sieci przestępcze i że nie można zajmować się tym aspektem zdrowia publicznego jedynie w 
granicach UE. Unia Europejska i państwa członkowskie powinny zatem wspierać podpisanie 
i ratyfikację nowej międzynarodowej konwencji Rady Europy.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[wstaw konkretną datę 18 miesięcy po 
publikacji] r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

1) Państwa członkowskie wprowadzą 
w przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[wstaw konkretną datę, 6 miesięcy po 
publikacji] r. Niezwłocznie przekażą one 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

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

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia [wstaw konkretną datę 6
miesięcy po publikacji + 1 dzień] r.

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

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

a) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 4 w zakresie, w jakim odnoszą się one 
do art. 46b ust. 2 lit. b) oraz art. 46b ust. 3 
dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
niniejszą dyrektywą, od dnia [wstaw 
konkretną datę 6 miesięcy po publikacji] r.

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

b) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 6 i 8 od dnia [wstaw konkretną datę 12
miesięcy po publikacji] r.

c) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 9 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 konkretną datę 6 miesiące po 
publikacji] r.
d) przepisy niezbędne do wykonania art. 1 
ust. 9 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 
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te odnoszą się do art. 54a ust. 5 dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, od dnia [wstaw konkretną datę 
48 miesiące po publikacji] r.

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

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

Uzasadnienie
Nawet po wejściu w życie dyrektywy jest mało prawdopodobne, żeby jakieś konkretne środki 
obowiązywały przez kilka lat. W rezultacie powinny nadal obowiązywać środki tymczasowe, 
do czasu kiedy będzie można ustanowić środki w pełnym zakresie. Środki te powinny 
wymagać między innymi, żeby posiadacze pozwolenia na wytwarzanie (w tym 
przedsiębiorstwa przepakowujące), którzy usuwają lub zasłaniają jawne zabezpieczenia 
zastosowane dobrowolnie przez producenta, zastąpili je równoważnymi jawnymi 
zabezpieczeniami i ponosili odpowiedzialność w razie fałszerstw pojawiających się w 
łańcuchu dostaw w wyniku ich działań.

Poprawka 75

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do [wstaw datę: 12 miesięcy po 
publikacji] Komisja we współpracy z 
Agencją i właściwymi organami państw 
członkowskich opracowuje analizę 
jakościową i ilościową dotyczącą 
sprzedaży w Europie sfałszowanych 
produktów leczniczych przez Internet i 
przedstawia w razie potrzeby projekt 
legislacyjny mający na celu ochronę 
zdrowia publicznego obywateli 
europejskich.

Uzasadnienie

Wzrost ilości sfałszowanych produktów leczniczych oferowanych w Internecie jest podstawą 
do znacznego niepokoju. Aby chronić zdrowie publiczne i przed podjęciem ewentualnych 
działań legislacyjnych należy dysponować ilościowymi i jakościowymi danymi dotyczącymi 
rozpowszechniania się tego zjawiska w Europie.
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