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Poprawka 21
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że rozpowszechniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje 
o korzyściach i ryzyku stosowania 
produktów leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską. Informacje te powinny 
uwzględniać potrzeby oraz oczekiwania 
pacjentów w celu zwiększenia 
świadomości pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

(10) Należy ustanowić przepisy 
gwarantujące, że udostępniane są 
wyłącznie wysokiej jakości i niemające 
charakteru promocyjnego informacje 
o korzyściach i ryzyku stosowania 
dopuszczonych produktów leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską. 
Informacje te powinny uwzględniać 
potrzeby oraz oczekiwania pacjentów 
w celu zwiększenia świadomości 
pacjentów, umożliwienia im 
podejmowania świadomych decyzji oraz 
zwiększenia racjonalnego stosowania 
produktów leczniczych. Z tego względu 
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o dopuszczonych
produktach leczniczych wydawanych 
wyłącznie na receptę powinny spełniać 
szereg kryteriów jakości. 
(W całym tekście wyraz 
„rozpowszechniane” należy zastąpić 
sformułowaniem „udostępniane”. 
Przyjęcie tej poprawki wymaga zastąpienia 
tego wyrazu w całym tekście.)

Or. pt

Uzasadnienie

Zakres stosowania niniejszej dyrektywy ogranicza się do dopuszczonych produktów 
leczniczych. Informacje nie są rozpowszechniane, lecz udostępniane ogółowi społeczeństwa, 
jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wiąże się to z aktywną postawą osób poszukujących takich 
informacji.
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Poprawka 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy, a także innych 
jasno zdefiniowanych informacji 
związanych z produktem leczniczym.

(11) W celu dalszego zagwarantowania, że 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rozpowszechniają wyłącznie 
informacje wysokiej jakości, a także w celu 
rozróżnienia informacji niemających 
charakteru promocyjnego od reklamy, 
należy zdefiniować rodzaje informacji, 
które mogą być rozpowszechniane. Należy 
zezwolić posiadaczom pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu na 
rozpowszechnianie treści zatwierdzonych 
charakterystyk produktu leczniczego oraz 
ulotek dołączanych do opakowania, 
informacji, które są zgodne z tymi 
dokumentami, lecz nie wykraczają poza 
ich kluczowe elementy.

Or. es

Poprawka 23
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 1 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) W art. 86 ust. 1 po tiret pierwszym 
dodaje się tiret w brzmieniu:
„– zwracanie uwagi ogółu społeczeństwa 
na konkretny produkt leczniczy poprzez 
powoływanie się na wskazania 
terapeutyczne czy też oznaki i symptomy,”
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Or. xm

Uzasadnienie

Zwracanie uwagi na produkty lecznicze w oparciu o oznaki i symptomy chorób może 
zachęcać do autodiagnozy, samoleczenia i niepotrzebnej konsumpcji produktów leczniczych. 
Dlatego należy przeciwdziałać tego typu reklamie. 

Poprawka 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w interesie 
zdrowia publicznego prowadzonych przez 
branżę i zatwierdzonych przez właściwe 
organy państw członkowskich.”;

„4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w interesie 
zdrowia publicznego prowadzonych przez 
branżę i zatwierdzonych przez właściwe 
organy państw członkowskich, które 
dopilnują, aby kampanie te nie miały 
charakteru reklamowego.”

Or. es

Poprawka 25
Werner Langen

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 88 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w interesie 
zdrowia publicznego prowadzonych przez 
branżę i zatwierdzonych przez właściwe 

4. Zakaz ustanowiony w ust. 1 nie ma 
zastosowania do kampanii dotyczących 
szczepień oraz innych kampanii w interesie 
zdrowia publicznego prowadzonych przez 
branżę i zatwierdzonych przez właściwe 
organy państw członkowskich pod 
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organy państw członkowskich. warunkiem zagwarantowania, że 
kampanie te służą wyłącznie niezbędnym 
celom medycznym.

Or. de

Uzasadnienie

Wspomniane kampanie mogą służyć jedynie celom medycznym i nie powinny być w sposób 
niezgodny z prawem wykorzystywane do celów kierowania do ogółu społeczeństwa reklam 
produktów leczniczych.

Poprawka 26
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu, a produkty 
lecznicze spełniają wymogi dopuszczające 
je do obrotu. Informacje takie nie są 
uważane za reklamę do celów stosowania 
tytułu VIII.

Or. de

Uzasadnienie

Wydawanie pozwoleń przez państwo członkowskie jest konieczne, ponieważ do tej pory nie 
ma w przepisach wykonalnej definicji informacji zapewniającej odróżnienie jej od reklamy. 
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Poprawka 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII, ale wymagać będą 
uprzedniego uzyskania zezwolenia od 
państwa członkowskiego, które stwierdza 
najpierw, czy są one zgodne z warunkami 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie 
produktu leczniczego do obrotu.
Informacje te nie mogą zawierać żadnych 
danych dotyczących badań rozwojowych 
nad produktami leczniczymi, nowych 
możliwości zastosowania lub właściwości
dopiero badanych, ani żadnych innych 
informacji, które mogą umniejszać lub 
przypisywać danemu produktowi 
leczniczemu właściwości lub zastosowanie 
odmienne od zawartego w aktualnym 
pozwoleniu na dopuszczenie go do obrotu.

Or. es

Poprawka 28
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie, bezpośrednio lub 
pośrednio przez stronę trzecią, do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

1. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu na kierowanie do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków 
informacji o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską, pod warunkiem że są one zgodne 
z przepisami niniejszego tytułu. Informacje 
takie nie są uważane za reklamę do celów 
stosowania tytułu VIII.

Or. pt

Uzasadnienie

Istotne jest, aby tylko posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu był uprawniony do 
rozpowszechniania informacji o produkcie leczniczym, aby zapobiec problemom związanym 
z przypisaniem odpowiedzialności w przypadku ewentualnych naruszeń przepisów.  

Poprawka 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile nie ma 
odniesienia, nawet pośredniego, do 
produktów leczniczych;

a) informacji odnoszących się do zdrowia 
ludzkiego lub chorób, o ile opierają się 
one na konkretnych i realistycznych 
danych dostarczonych przez odpowiednie 
organy i o ile nie ma odniesienia, nawet 
pośredniego, do produktów leczniczych;

Or. es
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Poprawka 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom.

b) materiałów dostarczanych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu pracownikom służby zdrowia w 
celu rozdania ich pacjentom, które 
powinny być wyraźnie autoryzowane przez 
państwa członkowskie, przy czym 
wzmianka o pozwoleniu musi pojawić się 
w opisie właściwości.

Or. es

Poprawka 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

a) charakterystyka produktu leczniczego, 
etykieta i ulotka dołączana do opakowania, 
zatwierdzone przez właściwe organy; oraz 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy; wersje i charakterystyki będą 
wymagały uprzedniej autoryzacji państwa 
członkowskiego przed ich 
rozpowszechnieniem;

Or. es
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Poprawka 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób;

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je w 
inny sposób; ta ogólnie dostępna wersja 
nie może stanowić znaczącej modyfikacji 
charakterystyki, właściwości, skutków ani 
reakcji, które może powodować dany 
produkt leczniczy;

Or. es

Poprawka 33
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je 
w inny sposób;

b) informacje, które nie wykraczają poza 
elementy charakterystyki produktu 
leczniczego, etykiety i ulotki dołączanej do 
opakowania, oraz ogólnie dostępnej wersji 
sprawozdania z oceny sporządzonego 
przez właściwe organy, ale formułują je 
w inny sposób, pod warunkiem 
zamieszczenia rzetelnej informacji 
o ryzyku i zaletach produktu leczniczego;

Or. pt
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Uzasadnienie

Uproszczona forma informacji kierowana do osób niebędących specjalistami jest korzystna, 
ponieważ zwiększa stopień zrozumienia.  Jednakże takie uproszczenie może zniekształcać 
kontekst informacji i prowadzić do błędnego zrozumienia ryzyka i korzyści, czemu należy 
zapobiec.

Poprawka 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia.

d) informacje dotyczące produktu 
leczniczego na temat nieinterwencyjnych 
badań naukowych albo środki 
towarzyszące profilaktyce i leczeniu, lub 
informacje przedstawiające produkt 
leczniczy w kontekście warunków 
profilaktyki i leczenia. Informacje te 
powinny zostać wcześniej ocenione przez 
dane państwo członkowskie, a 
wymienione badania powinny zostać 
włączone do dokumentacji rejestracyjnej 
produktu leczniczego. Nie można 
przedstawiać badań naukowych 
zrealizowanych bez przestrzegania 
obowiązujących wymogów prawnych w 
zakresie prób klinicznych. Nie można 
również przedstawiać badań naukowych 
odnoszących się do właściwości leku 
odmiennych lub stosowania odmiennego 
od aktualnie dopuszczonego w danym 
państwie członkowskim.

Or. es
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Poprawka 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie 
przez następujące kanały:

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję, 
radio, prasę drukowaną lub wszelkie inne 
instrumenty publicznego 
rozpowszechniania, co obejmuje także 
stacje radiowe i kanały telewizji 
internetowej. Udostępniane są wyłącznie 
przez następujące kanały:

Or. es

Poprawka 36
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane przez telewizję 
lub radio. Udostępniane są wyłącznie przez 
następujące kanały:

Informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską kierowane do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są udostępniane ani przez 
telewizję, radio, gazety czy czasopisma 
ogólne ani też w formie wstawek czy 
dodatków do nich. Udostępniane są 
wyłącznie przez następujące kanały:
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Or. pt

Uzasadnienie

Aby zapewnić precyzyjniejsze rozgraniczenie między informacją a reklamą, należy wykluczyć 
wszystkie kanały, przez które informacje o produktach leczniczych docierają w sposób 
niechciany do ogółu społeczeństwa, aby konsumenci musieli sami szukać informacji, które 
pragną uzyskać.  

Poprawka 37
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) czasopisma techniczne i naukowe 
z dziedziny medycyny lub czasopisma 
kierowane do ogółu społeczeństwa 
poświęcone w przeważającej mierze 
tematyce zdrowotnej, broszury, ulotki 
informacyjne i inne informacyjne 
materiały drukowane, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

Or. pt

Uzasadnienie

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.
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Poprawka 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) publikacje dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

a) publikacje drukowane dotyczące 
zdrowia określone przez państwo 
członkowskie publikacji, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków; za 
publikacje dotyczące zdrowia uważa się te 
posiadające odpowiednią certyfikację 
wydawaną dla tego typu publikacji przez 
państwo członkowskie, tak aby konsument 
mógł bez ryzyka pomyłki stwierdzić, że 
dana publikacja jest rekomendowana i 
autoryzowana przez państwo 
członkowskie;

Or. es

Poprawka 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych wyraźnie autoryzowanych i 
uznawanych za takie przez państwo 
członkowskie, za wyłączeniem 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków; w tym 
celu państwa członkowskie ustanawiają 
system autoryzacji, nadzoru i kontroli 
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stron internetowych, które mogą 
prezentować informacje, o których mowa 
w niniejszym artykule. Ponadto 
opracowany zostanie system szybkiego 
ostrzegania między państwami 
członkowskimi, aby likwidować strony 
internetowe nieprzestrzegające 
postanowień niniejszej dyrektywy.

Or. es

Poprawka 40
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, za wyłączeniem niechcianych 
materiałów aktywnie dystrybuowanych 
wśród ogółu społeczeństwa lub jego 
członków;

b) strony internetowe na temat produktów 
leczniczych, wskazane i zatwierdzone 
przez państwo członkowskie jako źródło 
informacji o produktach leczniczych, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków; dla 
niechcianych materiałów 
dystrybuowanych publicznie tworzony jest 
dodatkowy system pozwoleń i kontroli;

Or. de

Poprawka 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 c – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) odpowiedzi udzielane w formie 
pisemnej na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną.

c) odpowiedzi udzielane w formie 
pisemnej i ustnej, o ile te ostatnie są 
odpowiednio rejestrowane, na prośbę o 
informację skierowaną przez osobę 
prywatną. Odpowiedzi te zawsze 
odpowiadają ulotce lub charakterystyce 
dopuszczonego do obrotu produktu 
leczniczego i odsyłają składającego prośbę 
do organu opieki zdrowotnej państwa 
członkowskiego, a także do lekarza lub 
farmaceuty, wyraźnie wskazując w 
odpowiedzi, że nie zastępuje ona 
wymaganej interwencji wymienionych 
wyżej pracowników służby zdrowia. W 
związku z tym wszystkie odpowiedzi w 
formie pisemnej i ustnej są także 
przekazywane odpowiednim organom 
odpowiedzialnym za opiekę zdrowotną w 
państwie członkowskim w celu ich 
okresowej kontroli.

Or. es

Poprawka 42
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) muszą uwzględniać powszechne 
potrzeby i oczekiwania pacjentów;

b) muszą być ukierunkowane na lepsze 
służenie potrzebom pacjentów;

Or. pt

Uzasadnienie

Takie sformułowanie lepiej odzwierciedla cele wniosku, mianowicie dostarczenie pacjentom 
informacji, których potrzebują, w łatwiejszej do zrozumienia formie.
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Poprawka 43
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) muszą być oparte na dowodach, 
możliwe do sprawdzenia i zawierać 
odniesienie do poziomu dowodów;

c) muszą być oparte na dowodach, 
możliwe do sprawdzenia i zawierać 
odniesienie do wartości dowodów;

Or. pt

Uzasadnienie

Chodzi o doprecyzowanie.

Poprawka 44
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) muszą być zrozumiałe dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

f) muszą być zrozumiałe dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków; poza 
tym należy zwrócić szczególną uwagę na 
potrzeby ludzi starszych;

Or. de
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Poprawka 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) muszą być zrozumiałe dla ogółu 
społeczeństwa lub jego członków;

f) muszą być zrozumiałe i doskonale 
czytelne dla ogółu społeczeństwa lub jego 
członków ze zwróceniem szczególnej 
uwagi na osoby w podeszłym wieku;

Or. es

Poprawka 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h a) powinna być przedstawiona w takiej 
formie, aby sposób dawkowania produktu 
leczniczego był absolutnie zrozumiały, 
poświęcając szczególną uwagę tym 
produktom leczniczym, których właściwe 
stosowanie jest skomplikowane. 
Informacja ta zawiera:
i) dokładną dawkę jaką należy zażyć;
ii) sposób pomiaru i przyrządy, jakich 
należy w tym celu użyć;
iii) odstępy czasu między każdym 
zażyciem;
iv) odpowiedniość dawki do konkretnej 
wagi i wieku użytkownika produktu 
leczniczego.

Or. es
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Poprawka 47
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) oświadczenie, że informacje te 
rozpowszechniane są przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

c) oświadczenie, że informacje te 
rozpowszechniane są przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz jego nazwę;

Or. pt

Uzasadnienie

Taki zapis jest jaśniejszy i bardziej zrozumiały, zwłaszcza, że wyrażenie „posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu” może nie być do końca zrozumiałe dla wielu 
odbiorców.

Poprawka 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

d) adres pocztowy lub adres e-mail, na 
który osoby prywatne mogą nadsyłać 
uwagi skierowane do posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; 
uwagi wysłane przez prywatne osoby i 
odpowiedzi posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinny być 
rejestrowane i odpowiednio kontrolowane.

Or. es
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Poprawka 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Władze państwowe lub lokalne 
odpowiedzialne za zarządzanie opieką 
zdrowotną powinny uruchomić punkt 
indywidualnej telefonicznej obsługi 
pacjenta prowadzony przez pracowników 
służby zdrowia, który umożliwi 
konsultacje na temat interpretowania 
informacji zawartych w ulotce, reakcji w 
połączeniu z innymi lekami lub historią 
choroby pacjenta.

Or. es

Poprawka 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2 a. Ustanawia się ujednoliconą 
procedurę, która określi podstawy 
regulacyjne informacji pojawiających się 
na stronach internetowych i w 
internetowych punktach informacyjnych, 
tak aby zagwarantować wiarygodność 
prezentowanych informacji, a także ich 
zgodność z pozwoleniem i rejestracją 
produktu leczniczego, oraz która 
zagwarantuje konsumentowi, że dana 
strona lub informacja jest prawdziwa i 
została zweryfikowana. Zastosowany 
zostanie system certyfikacji lub 
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kwalifikowania autoryzowanych stron. 
Prowadzony będzie także wykaz stron i 
punktów informacyjnych w internecie 
autoryzowanych do udzielania informacji 
będących przedmiotem niniejszej 
dyrektywy. Wykaz ten będzie 
aktualizowany i udostępniany 
konsumentom.

Or. es

Poprawka 51
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy środowiskowe 
lub organy współregulacyjne oraz 
odwoływanie się do takich organów, jeżeli 
postępowanie przed takimi organami jest 
możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Metody te mogą obejmować dobrowolną 
kontrolę informacji o produktach 
leczniczych przez organy współregulacyjne 
oraz odwoływanie się do takich organów, 
jeżeli postępowanie przed takimi organami 
jest możliwe w uzupełnieniu do procedur 
sądowych lub administracyjnych 
obowiązujących w państwach 
członkowskich.

Or. pt

Uzasadnienie

W przemyśle może dochodzić w tej kwestii do konfliktu interesów, dlatego mechanizmy 
regulacji środowiskowej nie są właściwe do zapobiegania rozpowszechnianiu reklamy 
i należy je wykluczyć.
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Poprawka 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 h – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe 
zawierające informacje o produktach
leczniczych we właściwych organach 
państwa członkowskiego odpowiadającego 
krajowemu kodowi domeny najwyższego 
poziomu danej strony internetowej, przed 
udostępnieniem tych informacji ogółowi 
społeczeństwa. W przypadku, gdy strona 
nie zawiera krajowego kodu domeny 
najwyższego poziomu, posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonuje wyboru państwa 
członkowskiego, w którym dokonuje 
rejestracji.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu rejestrowali strony internetowe 
zawierające informacje o produktach 
leczniczych we właściwych organach 
państwa członkowskiego odpowiadającego 
krajowemu kodowi domeny najwyższego 
poziomu danej strony internetowej, przed 
udostępnieniem tych informacji ogółowi 
społeczeństwa. W przypadku, gdy strona 
nie zawiera krajowego kodu domeny 
najwyższego poziomu, posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonuje wyboru państwa 
członkowskiego, w którym dokonuje 
rejestracji. Informacje te przestrzegają 
wymogów niniejszej dyrektywy i są zgodne 
z dokumentacją rejestracyjną produktu 
leczniczego.

Or. es

Poprawka 53
Werner Langen

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
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umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej, 
podcastów, strumieniowych nagrań wideo 
czy innych form cyfrowego przekazu 
informacji.

Or. de

Poprawka 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej, 
podcastów, ani przekazu treści wideo lub 
jakiegokolwiek formatu informacji 
cyfrowej, który nie jest wyraźnie 
autoryzowany na mocy niniejszej 
dyrektywy i nadzorowany przez państwo 
członkowskie.

Or. es
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Poprawka 55
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Strony 
te nie zawierają telewizji internetowej.

Strony internetowe zarejestrowane zgodnie 
z przepisami ust. 1 nie pozwalają na 
identyfikację osób prywatnych mających 
do nich dostęp, nie jest również dozwolone 
umieszczanie na tych stronach 
niechcianych materiałów aktywnie 
dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Na tych 
stronach nie są rozpowszechniane 
materiały wideo.

Or. pt

Uzasadnienie

Pojęcie telewizja internetowa może prowadzić do błędnej interpretacji w odniesieniu do 
innych zastosowań technologii. Należy zabronić materiałów wideo, ponieważ można za ich 
pomocą rozpowszechniać treści o charakterze emocjonalnym, subiektywnym i reklamowym, 
nawet pod pretekstem przekazywania instrukcji.

Poprawka 56
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 100 h – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
treści na niej rozpowszechnianych.

3. Państwo członkowskie, w którym dana 
strona internetowa została zarejestrowana, 
jest odpowiedzialne za monitorowanie 
treści na niej rozpowszechnianych 
w zakresie obejmującym informacje 
o produktach leczniczych wydawanych na 
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receptę. 

Or. pt

Uzasadnienie

Sprecyzowanie jest wskazane, ponieważ większość informacji prezentowanych na stronach 
internetowych może nie odnosić się do produktów leczniczych.

Poprawka 57
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Państwa członkowskie zezwalają 
posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, na zamieszczenie na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone.

5. Państwa członkowskie wymagają, aby:

a) posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy dokonali rejestracji stron 
internetowych zgodnie z przepisami ust. 1 
do 4, zamieszczali na tych stronach 
oświadczenia o tym, że dana strona została 
zarejestrowana i podlega monitorowaniu 
zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy. 
W oświadczeniu tym wskazany jest 
właściwy organy krajowy odpowiedzialny 
za monitorowanie danej strony 
internetowej. Zawiera ono również 
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informację, że fakt poddania danej strony 
monitorowaniu nie oznacza, że wszystkie 
zawarte na niej informacje zostały 
wcześniej zatwierdzone; 

b) zarejestrowane strony zawierały na 
każdej stronie umieszczone w widocznym 
miejscu hiperłącze do strony internetowej 
bazy danych EudraPharm wraz 
z objaśnieniem, że jest to oficjalna baza 
danych prowadzona przez Europejską 
Agencję Leków.

Or. pt

Uzasadnienie

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos 
a receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Poprawka 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Informacje o homeopatycznych produktach 
leczniczych, o których mowa w art. 14 ust. 
1, sklasyfikowanych jako produkty 
lecznicze wydawane wyłącznie na receptę, 
podlegają przepisom niniejszego tytułu.

Informacje o homeopatycznych produktach 
leczniczych, o których mowa w art. 14 ust. 
1, sklasyfikowanych jako produkty 
lecznicze wydawane wyłącznie na receptę, 
podlegają przepisom niniejszego tytułu. To 
samo dotyczy informacji o produktach 
leczniczych na bazie roślin leczniczych lub 
wszelkich innych mieszanek lub kuracji, 
które zostały zaklasyfikowane jako 
produkty lecznicze sprzedawane wyłącznie 
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za okazaniem recepty.

Or. es


