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Poprawka 42
Judith A. Merkies, Marisa Matias

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej, w szczególności jego 
art. 114 i 168,

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 43
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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.

Or. en

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 44
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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. 

Or. en

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 45
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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. 
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Komisja wraz z państwami członkowskimi 
oraz we współpracy z organizacjami 
pacjentów i konsumentów powinna 
przyjąć środki mające na celu 
podniesienie świadomości wśród obywateli 
na temat ryzyka związanego z 
kupowaniem produktów leczniczych przez 
internet. Kampanie społeczne powinny 
informować obywateli, czy ich apteka 
internetowa jest oficjalnie zarejestrowana 
i kontrolowana przez organy publiczne.

Or. en

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 46
Judith A. Merkies

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.

Or. en
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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.

Poprawka 47
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Fałszowanie produktów leczniczych 
stwierdza się często przy zamówieniach 
internetowych. Zgodnie z 
postanowieniami Traktatu, w 
szczególności art. 168 TFUE, państwa 
członkowskie odpowiadają za 
kształtowanie dystrybucji produktów 
leczniczych na ostatnim etapie 
handlowym, w szczególności w aptekach. 
Obejmuje to również regulację wysyłkowej 
i internetowej dystrybucji produktów 
leczniczych. Zgodnie z orzecznictwem 
Trybunału Sprawiedliwości państwa 
członkowskie, w ramach przysługującego 
im zakresu oceny, mogą przy tym 
przewidzieć absolutne zakazy wysyłkowej 
sprzedaży produktów leczniczych 
wydawanych na receptę w związku z 
zagrożeniami, jakie wiążą się z tym 
sposobem dystrybucji.

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie należy zachować obowiązujący podział kompetencji. Regulacja dotycząca aptek 
i dystrybucji produktów leczniczych na ostatnim etapie handlowym zastrzeżona jest dla 
państw członkowskich. Zdecydowana większość państw członkowskich zakazuje wysyłkowego 
handlu produktami leczniczymi wydawanymi na receptę, co potwierdził Trybunał (wyrok z 
11/12/2003 w sprawie C-322/01 Deutscher Apothekerverband).
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Poprawka 48
Vicky Ford

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 lub leków, które producenci 
dostarczają bezpośrednio – bez 
uczestnictwa stron trzecich takich jak 
hurtownicy, handlowcy czy pośrednicy w 
sprzedaży – zakładom, w których produkt 
podaje się bezpośrednio pacjentowi..
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.

Or. en

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 wymogów bezpieczeństwa na leki, które są dostarczane 
bezpośrednio przez producenta końcowemu zakładowi opieki zdrowotnej, w której produkt 
leczniczy jest podawany bezpośrednio pacjentom.



PE439.067v01-00 8/54 AM\804377PL.doc

PL

Poprawka 49
Patrizia Toia

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. 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.

Or. it

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zagwarantować autentyczność wszystkich kategorii leków, zarówno 
wydawanych na receptę, jak i pozostałych. Wszystkie leki, zarówno wydawane tylko na 
receptę, jak i wydawane bez recepty, są szczególnym rodzajem produktu i w przypadku 
podrobienia mogą mieć tragiczne skutki dla zdrowia ludzkiego. Ponadto zjawisko tzw. 
switchingu w dziedzinie leków, czyli przeniesienia z kategorii leków na receptę do kategorii 
leków bez recepty, rozwija się coraz intensywniej, zarówno na poziomie krajowym, jak i 
europejskim.  Ponadto w niektórych państwach członkowskich praktykuje się również 
przepisywanie leków niewymagających recepty.
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Poprawka 50
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 a) Państwa członkowskie wspólnie z 
zainteresowanymi stronami powinny mieć 
możliwość swobodnego określenia 
specyficznych aspektów technologii 
zwalczania fałszowania leków, które 
uważają za najodpowiedniejsze dla ich 
systemów dystrybucji leków, przy 
uwzględnieniu zabezpieczeń
umożliwiających weryfikację 
autentyczności, przyjęte w niniejszej 
dyrektywie.

Or. it

Uzasadnienie

Ta dyrektywa będzie wymagała zakładania zabezpieczeń umożliwiających weryfikację 
autentyczności na opakowania leków, co pozwoli hurtownikom i aptekarzom na sprawdzenie 
ich autentyczności. Szczegóły systemu zabezpieczeń muszą zostać określone na poziomie 
krajowym, zgodnie ze szczególnymi potrzebami systemów dystrybucji leków w poszczególnych 
krajach. Inicjatywy podjęte na poziomie krajowym, które zostały już wdrożone lub są w 
trakcie wdrażania, muszą być przestrzegane.

Poprawka 51
Jorgo Chatzimarkakis

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 
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uwzględnieniu zabezpieczeń, które 
ustanowiono zgodnie z niniejszą 
dyrektywą, jakie państwa członkowskie 
uznają za najodpowiedniejsze dla swojego 
rynku produktów leczniczych.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 52
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Państwa członkowskie we współpracy 
z zainteresowanymi podmiotami powinny 
mieć możliwość określenia szczególnych 
aspektów weryfikacji autentyczności 
leków, które uznają za za 
najodpowiedniejsze dla ich systemu 
dystrybucji leków, z uwzględnieniem 
zabezpieczeń przyjętych w trybie niniejszej 
dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowa dyrektywa będzie wymagała dodania zabezpieczeń do opakowań leków, co 
umożliwi weryfikację autentyczności leków przez hurtowników i farmaceutów.  Szczegółowe 
cechy procesu weryfikacji autentyczności powinno się określić na szczeblu krajowym, zgodnie 
z potrzebami systemu dystrybucji leków w każdym państwie. Należy poszanować krajowe 
inicjatywy, które zostały już zrealizowane lub są w trakcie realizacji.
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Poprawka 53
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7 b) 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.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 54
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7b) W celu zapewnienia pacjentom 
natychmiastowej ochrony przed 
zagrożeniem ze strony sfałszowanych 
produktów leczniczych, posiadacz 
pozwolenia na wytwarzanie, który 
częściowo lub całkowicie usuwa lub 
zasłania zabezpieczenia stosowane 
dobrowolnie, powinien mieć obowiązek 
zastąpienia tych zabezpieczeń 
równoważnymi zabezpieczeniami 
umożliwiającymi identyfikację, 
weryfikację autentyczności oraz 
identyfikowalność produktów leczniczych 
wydawanych na receptę, skoro tylko 
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dyrektywa wejdzie w życie.

Or. en

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 55
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7c) Wykorzystanie technologii 
umożliwiających weryfikację 
autentyczności i śledzenie produktów 
leczniczych na poziomie jednostek 
podawanych indywidualnie (np. kapsułka, 
tabletka czy opakowanie cieczy 
umożliwiające łatwe stwierdzenie jego 
naruszenia) może mieć również dużą 
wartość dla lepszego monitorowania 
produktów na rynku. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie technologii umożliwiających weryfikację autentyczności i śledzenie produktów 
leczniczych na poziomie jednostek podawanych indywidualnie w uzupełnieniu zabezpieczeń 
proponowanych w odniesieniu do opakowań produktów leczniczych umożliwi wczesne 
wykrywanie produktów sfałszowanych, a w ten sposób przyczyni się do dalszego ograniczenia 
zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie stwarzają dla pacjentów produkty sfałszowane.
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Poprawka 56
Frédérique Ries

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 
wytwarzanie. Aby zabezpieczenia były 
skuteczne, posiadacz pozwolenia na 
wytwarzania powinien mieć prawo do 
usuwania, zamiany lub zakrywania tych 
zabezpieczeń jedynie na ściśle określonych 
warunkach.

(8) Każdy uczestnik systemu dystrybucji, 
który zajmuje się etykietowaniem lub
pakowaniem produktów leczniczych, lub 
wprowadza zmiany w etykietach lub na 
opakowaniachtych produktów, musi 
posiadać pozwolenie na wytwarzanie. Aby 
zabezpieczenia były skuteczne, posiadacz 
pozwolenia na wytwarzania 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.

Or. en

Uzasadnienie

Pacjenci i inne podmioty w systemie dystrybucji muszą być wyraźnie powiadomieni za
pośrednictwem etykiety na opakowaniu, jeżeli usunięto oryginalne zabezpieczenia lub je 
zastąpiono.
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Poprawka 57
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu zwiększenia wiarygodności 
systemu dystrybucji hurtownicy powinni 
kontrolować, samodzielnie albo poprzez 
jednostkę akredytowaną do tego celu, czy 
ich dostawcy przestrzegają zasad dobrej 
praktycy dystrybucji.

(10) W celu zwiększenia wiarygodności 
systemu dystrybucji hurtownicy powinni 
kontrolować, samodzielnie albo poprzez 
jednostkę akredytowaną do tego celu, czy 
ich dostawcy przestrzegają zasad dobrej 
praktycy dystrybucji. Żeby można było 
prześledzić wstecz system dystrybucji także 
w odniesieniu do posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie danego produktu 
leczniczego do obrotu, hurtownicy 
powinni ponadto udzielać mu informacji 
na temat wpływających do nich 
zamówień.

Or. de

Poprawka 58
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a) 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.

Or. de
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Uzasadnienie

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

Poprawka 59
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11 a)W szczególności należy promować 
kampanie informacyjne zarówno na 
poziomie krajowym, jak i europejskim. 
Komisja wraz z państwami członkowskimi 
powinna podjąć skuteczne środki 
zwiększające świadomość społeczeństwa w 
zakresie ryzyka związanego z zakupami 
produktów leczniczych przez internet. 

Or. it

Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Obywatele  powinni być stanowczo 
zniechęcani do zakupu produktów leczniczych przez nielegalne kanały dystrybucyjne. Należy 
zatem przeprowadzić serię kampanii edukacyjnych na ten temat, zarówno na poziomie 
krajowym, jak i europejskim.

Poprawka 60
Amalia Sartori

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 

(13) Wytwarzanie substancji czynnych
oraz wypełniaczy powinno odbywać się 
zgodnie z odpowiednimi zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania obowiązującymi we 
Wspólnocie, niezależnie od tego, czy 
substancje te i wypełniacze są wytwarzane 
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w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
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.

we Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować, 
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.

Or. en

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 61
Judith A. Merkies

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.

Or. en
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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.

Poprawka 62
Frédérique Ries

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.

Or. en

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. 
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Poprawka 63
Jorgo Chatzimarkakis

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. 

Or. de

Poprawka 64
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18 a) Państwa członkowskie powinny 
współpracować, w tym również z 
Europolem, celem umocnienia już 
istniejących ograniczeń w zakresie 
nielegalnych dostaw produktów 
leczniczych przez internet.

Or. it

Uzasadnienie

Współpraca między państwami członkowskimi mająca na celu walkę z nielegalną dystrybucją 
produktów leczniczych przez internet ma z pewnością duży zasięg i polega między innymi na 
wymianie najlepszych praktyk i specjalistycznej wiedzy technologicznej. Współpraca powinna 
objąć również Europol, który posiada duże doświadczenie w dziedzinach związanych z 
przestępczością on-line.
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Poprawka 65
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a:
"( 2a) sfałszowany produkt leczniczy: 

każdy produkt leczniczy, sfałszowany 
celowo i w sposób zamierzony pod 
względem:

(a) tożsamości, w tym także opakowania, 
etykietowania, nazwy i składu w zakresie 
składników, w tym składników 
opakowania, wypełniaczy, substancji 
czynnych, jak i ich dawek; i/lub

(b) pochodzenia, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia, posiadacza 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu; 
i/lub 

(c) historii, w tym rejestrów i dokumentów 
umożliwiających odtworzenie łańcucha 
dystrybucji.
Komisja Europejska we współpracy z 
agencją i władzami państwa 
członkowskiego aktualizuje tę definicję, 
dostosowując ją do postępu technicznego i 
naukowego, a także do umów 
międzynarodowych.
Powyższa definicja nie ma związku z 
naruszaniem prawodawstwa dotyczącego 
praw własności intelektualnej czy praw 
patentowych.
Niniejsza definicja nie obejmuje 
nieumyślnych błędów produkcyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną i jasność potrzebna jest definicja sfałszowanego produktu 
leczniczego, ponieważ na razie nie ma jasności co ten termin oznacza. Niniejsza dyrektywa 
powinna koncentrować się na skutkach dla zdrowia publicznego i nie powinna zajmować się 
ewentualnymi problemami związanymi z prawami własności intelektualnej, prawami 
patentowymi czy błędami produkcyjnymi.

Poprawka 66
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w 
brzmieniu:
„2a. sfałszowany produkt leczniczy: każdy 
produkt leczniczy, który umyślnie 
sfałszowano w odniesieniu do:
a) cech, w tym opakowania, etykiety, 
nazwy i receptury, zarówno w odniesieniu 
do substancji czynnych, jak i ich 
dozowania;
b) produkcji, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia i posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;
c) pochodzenia, w tym rejestracji i 
dokumentów, które umożliwiają 
identyfikację systemu dystrybucji; 
Komisja dostosowuje niniejszą definicję 
do postępu technicznego i naukowego 
oraz do umów międzynarodowych. 
Niniejsza definicja nie dotyczy naruszeń 
prawa własności przemysłowej.
Niniejsza definicja nie obejmuje błędów 
produkcyjnych.”

Or. de
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Poprawka 67
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a:

(3a) Wypełniacz: 

„Wypełniacze są składnikami postaci 
farmaceutycznej niebędącymi 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.

Or. en

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 68
Vicky Ford

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

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

'(5a) sfałszowany produkt leczniczy:

każdy produkt leczniczy, sfałszowany 
celowo i w sposób zamierzony pod 
względem:
(a) tożsamości, w tym także opakowania, 
etykietowania, nazwy lub składu zarówno 
w zakresie składników, w tym podłoża i 
substancji czynnych, jak i ich dawki;
(b) pochodzenia, w tym producenta, kraju 
produkcji, kraju pochodzenia lub 
posiadacza zezwolenia na wprowadzenie 
do obrotu; 
(c) historii, w tym rejestrów lub 
dokumentów umożliwiających 
odtworzenie łańcucha dystrybucji.
Komisja Europejska we współpracy z 
agencją i władzami państwa 
członkowskiego aktualizuje tę definicję, 
dostosowując ją do postępu technicznego i 
naukowego, a także do umów 
międzynarodowych.
Powyższa definicja nie ma związku z 
naruszaniem prawodawstwa dotyczącego 
praw własności intelektualnej czy praw 
patentowych.
Niniejsza definicja nie obejmuje błędów 
produkcyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na pewność prawną i jasność potrzebna jest definicja sfałszowanego produktu 
leczniczego, ponieważ na razie nie ma jasności co ten termin oznacza. Niniejsza dyrektywa 
powinna koncentrować się na skutkach dla zdrowia publicznego i nie powinna zajmować się 
ewentualnymi problemami związanymi z prawami własności intelektualnej, prawami 
patentowymi czy błędami produkcyjnymi.
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Poprawka 69
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.”

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.”

Or. en

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.

Poprawka 70
Jorgo Chatzimarkakis

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 po pkt 17a dodaje się pkt 17b 
w brzmieniu:
„(17b) Osoby upoważnione do dostaw 
produktów leczniczych:  
osoby lub podmioty posiadające 
pozwolenie na dystrybucję hurtową 
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produktów leczniczych, z zastrzeżeniem 
osób i podmiotów zwolnionych z 
obowiązku posiadania pozwolenia.”

Or. de

Uzasadnienie

W dyrektywie 2001/83/WE nie ma definicji „osób upoważnionych do dostaw produktów 
leczniczych”, mimo że termin ten występuje. W celu zapewnienia ochrony przed dostaniem się 
sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego systemu dystrybucji należy precyzyjnie 
określić wszystkie podmioty występujące w systemie dystrybucji.

Poprawka 71
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 1 po pkt 18a dodaje się pkt 
18b:
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.

Or. en

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.
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Poprawka 72
Vicky Ford

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 2 po ust. 3 dodaje się ustęp w 
brzmieniu: 
„3a. Niniejsza dyrektywa nie narusza 
prawa państw członkowskich do 
ograniczenia lub zakazania internetowej 
sprzedaży leków wydawanych na receptę.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie znaczna większość państw członkowskich ogranicza sprzedaż internetową leków 
wydawanych na receptę. Takie ograniczenie pomaga m.in. zminimalizować możliwości 
fałszerzy udostępnienia sfałszowanych leków szerokiej publiczności. W interesie zdrowia 
publicznego oraz zgodnie z zasadami pomocniczości powinno się zezwolić na utrzymanie 
takich ograniczeń.

Poprawka 73
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:
„(3a) Przepisy niniejszej dyrektywy nie 
naruszają prawa państw członkowskich 
do ograniczenia lub zakazania 
internetowego handlu produktami 
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leczniczymi wydawanymi na receptę.”

Or. de

Poprawka 74
Amalia Sartori

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

2 a) W art. 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w 
brzmieniu:
„3a) Niniejsza dyrektywa nie narusza  
prawa państw członkowskich do 
ograniczenia lub zakazania sprzedaży 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę przez internet." 

Or. it

Uzasadnienie

Obecnie większość państw członkowskich nakłada ograniczenia na sprzedaż produktów 
leczniczych przez internet. Dzięki takim ograniczeniom utrudnione jest między innymi 
udostępnianie społeczeństwu fałszywych produktów leczniczych przez fałszerzy. Powinno się 
zezwolić na dalsze obowiązywanie tych ograniczeń, jako że służą one zdrowiu publicznemu 
oraz pozostają w zgodności z zasadą pomocniczości.

Poprawka 75
Judith A. Merkies

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

Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
powinien zagwarantować, że surowce 
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wyjściowe inne niż substancje czynne 
ocenia się jako nadające się do 
wykorzystania w produktach leczniczych. 
Posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
powinien zagwarantować, że proces 
przeprowadzania oceny opisuje się w 
systemie jakości dostępnym dla inspekcji 
ze strony właściwych organów.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje czynne i wypełniacze mają bardzo odmienne cechy w łańcuchu dystrybucji. 
Uregulowania dotyczące wypełniaczy należy zamieścić w specjalnym artykule, który wyraźnie 
odróżni je od substancji czynnych i wprowadzi odpowiedni poziom kontroli. Producentów 
wypełniaczy i łańcuch dostaw surowców monitoruje system jakości posiadacza pozwolenia na 
wytwarzanie, pozostający pod nadzorem wykwalifikowanej osoby reprezentującej UE i 
poddawany inspekcjom nadzorczym.

Poprawka 76
Amalia Sartori

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

Wypełniacze podlegają zasadom dobrej 
praktyki opracowanym przez Komisję 
zgodnie z art. 84a.

Or. en

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.
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Poprawka 77
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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.”

Or. el

Poprawka 78
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

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 
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pozwolenia na wytwarzanie.

Poprawka 79
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 46 b – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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) towarzyszy im pisemne potwierdzenie 
od eksportującego kraju trzeciego, że 
zasady dobrej praktyki wytwarzania 
stosowane w zakładzie wytwarzającym 
substancję czynną przeznaczoną do 
wywozu oraz mechanizmy kontroli 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.

Or. el

Poprawka 80
Judith A. Merkies

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 
produkcyjnej prowadzonej przy 
zastosowaniu analizy ryzyka i zgodnie z 
zasadami dobrej praktyki wytwarzania, 
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ustanawia się w formie wytycznych. 

Or. en

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 81
Angelika Niebler

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;

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć skuteczny system umożliwiający identyfikację i weryfikację autentyczności 
produktów leczniczych w oparciu o ocenę ryzyka, o której mowa w art. 54a ust. 4. Określając 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, należy uwzględnić właściwości produktu. Stosowanie 
zabezpieczeń należy ocenić w oparciu o cechy produktu, tak aby zapewnić jego autentyczność. 
Niektóre produkty można podawać tylko w szpitalach. Dlatego stosowanie zabezpieczeń do 
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takich produktów przynosi niewiele korzyści dla bezpieczeństwa pacjentów i może opóźnić 
dostęp do tych produktów.

Poprawka 82
Maria Da Graça Carvalho, Herbert Reul

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;

Or. en

Uzasadnienie

Należy stworzyć skuteczny system umożliwiający identyfikację i weryfikację autentyczności 
produktów leczniczych w oparciu o ocenę ryzyka, o której mowa w art. 54a ust. 4. Określając 
wymogi dotyczące bezpieczeństwa, należy uwzględnić właściwości produktu. Stosowanie 
zabezpieczeń należy ocenić w oparciu o cechy produktu, tak aby zapewnić jego autentyczność. 
Niektóre produkty można podawać tylko w szpitalach. Dlatego stosowanie zabezpieczeń do 
takich produktów przynosi niewiele korzyści dla bezpieczeństwa pacjentów i może opóźnić 
dostęp do tych produktów.
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Poprawka 83
Jorgo Chatzimarkakis

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 lekarską zgodnie z 
przepisami tytułu VI, z wyjątkiem 
radiofarmaceutyków, które z uwagi na 
swoje szczególne cechy nie nadają się do 
dystrybucji za pośrednictwem 
hurtowników i aptek i z tego względu są 
sprzedawane bezpośrednio przez 
producenta placówce klinicznej, w której 
są bezpośrednio podawane pacjentom.”

Or. de

Poprawka 84
Patrizia Toia

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, 
innych niż radiofarmaceutyki.”

Or. it
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Uzasadnienie

Ważne jest, aby zagwarantować autentyczność wszystkich kategorii leków, zarówno tych 
wydawanych na receptę, jak i pozostałych. Wszystkie leki, zarówno wydawane tylko na 
receptę jak i wydawane bez recepty, są szczególnym rodzajem produktu i w przypadku 
podrobienia mogą mieć tragiczne skutki na zdrowie ludzkie. Ponadto zjawisko tzw. 
switchingu w dziedzinie leków, czyli przeniesienia z kategorii leków na receptę do kategorii 
leków bez recepty, rozwija się coraz intensywniej, zarówno na poziomie krajowym, jak i 
europejskim..

Poprawka 85
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia te stosuje się bez 
dyskryminacji dla systemów dystrybucji.

Or. de

Poprawka 86
Judith A. Merkies

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 
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zastosowanie do nowego zabezpieczenia.

Or. en

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.

Poprawka 87
Vicky Ford

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.

Or. en

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. 
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Poprawka 88
Frédérique Ries

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

Or. en

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 89
Judith A. Merkies

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zabezpieczenia, o których mowa w art. 54 
lit. o), stosuje się bez dyskryminancji dla 
systemów dystrybucji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli ustalono, że niektóre produkty lecznicze wymagają dodatkowej ochrony 
bezpieczeństwa, ochronę tę stosuje się niezależnie od ich systemu dystrybucji, żeby uniknąć 
niepotrzebnych trudności.
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Poprawka 90
Frédérique Ries

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.

Or. en

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 91
Vicky Ford

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

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 środki niezbędne do 
realizacji art. 54 lit. o) oraz ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu. Przed 
zaproponowaniem konkretnego środka 
zgodnie z art. 54 lit o) Komisja 
przeprowadza publiczną ocenę skutków 
dotyczącą kosztów i korzyści istniejących 
zabezpieczeń, jak również przeprowadza 
konsultacje z podmiotami 
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zaangażowanymi we wdrażanie i 
stosowanie takich zabezpieczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń stosowanych w celu weryfikacji 
autentyczności leków, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, pieczęcie, hologramy, 
identyfikacja radiowa (RFID) itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty 
pilotażowe, w których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem 
konkretnego zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny skutków, żeby ocenić zalety i 
wady wszystkich zabezpieczeń dostępnych obecnie na rynku, oraz powinna uwzględnić wyniki 
zrealizowanych projektów pilotażowych i zebrane w nich doświadczenia.

Poprawka 92
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Komisja przyjmuje 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.

Or. it
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Uzasadnienie

Istnieje wiele technologii zwalczania fałszowania leków, 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 93
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zaproponowaniem konkretnego 
środka zgodnie z art. 54 lit o) Komisja 
przeprowadza publiczną ocenę skutków 
dotyczącą kosztów i korzyści istniejących 
zabezpieczeń, jak również przeprowadza 
konsultacje z podmiotami 
zaangażowanymi we wdrażanie i 
stosowanie takich zabezpieczeń.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, 
pieczęcie, hologramy itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty pilotażowe, w 
których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem konkretnego 
zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny wszystkich zabezpieczeń dostępnych na 
rynku.

Poprawka 94
Vicky Ford

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.

Or. en

Poprawka 95
Patrizia Toia

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.

Or. it

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.
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Poprawka 96
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
przestrzegano własności i poufności 
danych powstałych przy korzystaniu z 
zabezpieczeń w celu weryfikacji 
autentyczności produktów leczniczych.

Or. de

Uzasadnienie

Istnieje wiele możliwości w zakresie zabezpieczeń, jak np. kod jednowymiarowy, data matrix, 
pieczęcie, hologramy itp. Na szczeblu krajowym realizuje się ponadto projekty pilotażowe, w 
których ocenia się korzyści wynikające z takich zabezpieczeń. Przed wyborem konkretnego 
zabezpieczenia Komisja powinna dokonać oceny wszystkich zabezpieczeń dostępnych na 
rynku. 

Poprawka 97
Vicky Ford

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.
Państwa członkowskie dopilnowują, żeby 
przestrzegano własności i poufności 
danych stworzonych dzięki korzystaniu z 
zabezpieczeń w celu weryfikacji 
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autentyczności produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie zabezpieczeń w celu weryfikacji autentyczności leków generuje dane, które mogą 
być kluczowe z osobistego i handlowego punktu widzenia. Należy przestrzegać prawa 
własności takich danych. Dane związane z osobistym spożywaniem leku powinny podlegać 
odpowiednim przepisom o ochronie danych oraz krajowym zasadom etyki w odniesieniu do 
tajemnicy zawodowej.

Poprawka 98
Vicky Ford

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.

Or. en

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. 
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Poprawka 99
Frédérique Ries

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

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. Numer seryjny 
powinien być zintegrowany z uznanym 
międzynarodowo i zharmonizowanym 
standardem kodowania.

Or. en

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 100
Jorgo Chatzimarkakis

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) W trzyletnim okresie przejściowym 
zabezpieczenia uważa się za równoważne, 
jeżeli wykazują takie same cechy pod 
względem możliwości określenia 
tożsamości, autentyczności oraz 
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nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego, lub też jeżeli wykazują się 
tym samym stopniem trudności 
podrobienia. 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.

Or. de

Uzasadnienie

Istotne jest zagwarantowanie, że w przyszłości będzie istniało zabezpieczenie jednolite dla 
całej UE.

Poprawka 101
Ioannis A. Tsoukalas

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 9
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.
1.

Or. el
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Poprawka 102
Vicky Ford

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 lub 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;”;

Or. en

Poprawka 103
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się literę j) w brzmieniu:
„j) musi on powiadomić posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie produktu 
leczniczego do obrotu na jego żądanie o 
zamówieniach na produkty lecznicze, 
które do niego wpłynęły. Informacja, o 
której mowa w zdaniu pierwszym, musi 
zawierać przynajmniej nazwisko i adres 
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składającego zamówienie, jak również 
dane, o których mowa w lit. e) tiret 
pierwsze do czwartego.

Or. de

Poprawka 104
Amalia Sartori

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13a) Po art. 84 dodaje się art. 84a w 
brzmieniu:
Artykuł 84a
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.

Or. en

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.
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Poprawka 105
Amalia Sartori

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.

Or. en

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 
przejrzystośc wszystkim uczestnikom.

Poprawka 106
Vicky Ford

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

Or. en

Poprawka 107
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Po art. 85b dodaje się tytuł VII a i art. 
85c w następującym brzmieniu:

TYTUŁ VIIa

SPRZEDAŻ PRZEZ INTERNET

Artykuł 85 c

1. Komisja Europejska przyjmuje akty 
delegowane w sprawie  logo wspólnotowego 
umieszczanego na stronie głównej aptek 
internetowych, które ułatwi społeczeństwu 
stwierdzenie, czy dana strona internetowa 
oferująca sprzedaż produktów leczniczych jest 
powiązana z zarejestrowaną apteką. Logo 
będzie połączone z główną stroną na poziomie 
państwa członkowskiego, które ją utworzy, i 
umożliwi internaucie sprawdzenie 
autentyczności logo oraz będzie zawierać 
podstawowe informacje o ryzyku związanym z 
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zakupem produktów leczniczych przez 
internet. 

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.

2. Państwa członkowskie podejmą 
odpowiednie działania, aby zapewnić, że 
wszystkie zarejestrowane strony aptek 
internetowych połączonych z aptekami na ich 
terytorium zawierają wspólnotowe logo, o 
którym mowa w ust. 1, oraz że 
niezarejestrowane strony aptek internetowych 
nie używają tego logo i nie są połączone ze 
stroną główną, o której mowa w ust. 1. 

Or. en

Uzasadnienie

Internet jest największym punktem wprowadzania do UE sfałszowanych produktów 
leczniczych, w związku z czym należy go objąć tą dyrektywą.

Poprawka 108
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14 a) W art. 88 po ust. 1 dodaje się ust. 1a 
w brzmieniu:
1 a) „Państwa członkowskie, 
współpracując z Komisją i po uprzedniej 
konsultacji z zainteresowanymi stronami, 
powinny opracować strategię 
informacyjną na temat wiarygodności 
dostawców produktów leczniczych. 
Strategia ta powinna uwzględniać krajowe 
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przepisy dotyczące dostaw produktów 
leczniczych oraz ryzyko, które towarzyszy 
niektórym rodzajom dostaw produktów 
leczniczych, takim jak nielegalne kanały 
internetowe.”

Or. it

Uzasadnienie

Internet jest największym źródłem sfałszowanych leków. Obywatele  powinni być stanowczo 
zniechęcani do zakupu produktów leczniczych przez nielegalne kanały dystrybucyjne. 
Należałoby zatem przeprowadzić serię kampanii edukacyjnych na ten temat, zarówno na 
poziomie krajowym, jak i europejskim.

Poprawka 109
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

Or. de

Uzasadnienie

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

Poprawka 110
Vicky Ford

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 97 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) W art. 97 dodaje się ustęp 5a w 
następującym brzmieniu:
5a. Komisja dopilnowuje, we współpracy z 
agencją i władzami krajowymi, żeby 
producenci, impoterzy, 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.

Or. en

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, hadlowcy 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 111
Patrizia Toia

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

Or. it

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 112
Ioannis A. Tsoukalas

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. el
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Poprawka 113
Judith A. Merkies, Marisa Matias

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.

Or. en

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.

Poprawka 114
Vicky Ford

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 

(1) Państwa członkowskie wprowadzą w 
życie przepisy ustawowe, wykonawcze i 
administracyjne niezbędne do wykonania 
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 
[wstaw konkretną datę 6 miesięcy po 
publikacji] r. Państwa członkowskie 



AM\804377PL.doc 53/54 PE439.067v01-00

PL

niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

niezwłocznie przekażą 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 jednak 
stosować:

Państwa członkowskie zaczną stosować te 
przepisy od dnia [wstaw konkretną datę 6
miesięcy po publikacji + 1 dzień] 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 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 24 miesiące 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 48 
miesięcy 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.

(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 
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. 
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Metody dokonywania takiego odniesienia 
określane są przez państwa członkowskie.

Or. en

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.


