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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(5) Obecna sieć dystrybucji produktów 
leczniczych staje się coraz bardziej złożona 
i angażuje wiele podmiotów, nie tylko 
hurtowników w rozumieniu dyrektywy 
2001/83/WE, ale także sprzedających i 
pośredników. W celu zagwarantowania 
wiarygodności systemu dystrybucji 
przepisy prawa farmaceutycznego powinny 
brać pod uwagę wszystkich uczestników 
systemu dystrybucji: nie tylko 
dystrybutorów, którzy nabywają, 
przechowują, magazynują i dostarczają 
produkty lecznicze, lecz również strony 
zaangażowane w transakcje 
niewymagające kontaktu z tymi 
produktami, takie jak sprzedający i 
pośrednicy. Należy wprowadzić jasną i 
jednoznaczną definicję takich podmiotów, 
określić ich obowiązki oraz objąć je
proporcjonalnymi przepisami, aby 
ograniczyć, wszelkimi możliwymi 
sposobami, możliwość wprowadzenia do 
legalnego systemu dystrybucji we 
Wspólnocie produktów leczniczych 
sfałszowanych pod względem tożsamości, 
historii lub źródła pochodzenia. Konieczne 
jest zwłaszcza posiadanie przez te 
podmioty licencji na prowadzenie 
działalności, która ma przebiegać zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki wytwarzania 
określonymi przez Komisję we współpracy 
z Agencją i organami państw 
członkowskich, analogicznie do przepisów 
obowiązujących producentów i 
dystrybutorów produktów leczniczych.
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Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych wydawanych na receptę. 
Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych 
wydawanych na receptę należy zwrócić 
szczególną uwagę na niektóre właściwości 
pewnych produktów lub kategorii 
produktów, np. leków generycznych. 
Obejmuje to ryzyko ich fałszowania ze 
względu na ich cenę oraz częstość 
występowania takich przypadków w 
przeszłości we Wspólnocie i poza jej 
granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

(7) W celu uwzględniania nowych profili 
ryzyka, przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu funkcjonowania rynku 
wewnętrznego produktów leczniczych, 
należy na szczeblu Wspólnoty ustanowić 
zabezpieczenia umożliwiające 
identyfikację, weryfikację autentyczności 
oraz identyfikowalność produktów 
leczniczych. Wprowadzając obowiązkowe 
zabezpieczenia dla produktów leczniczych,
należy zwrócić szczególną uwagę na 
niektóre właściwości pewnych produktów 
lub kategorii produktów, np. leków 
generycznych, leków dostępnych bez 
recepty oraz produktów leczniczych, które 
są sprzedawane bezpośrednio i bez 
żadnych pośredników przez producenta 
placówce, w której produkt leczniczy jest 
podawany pacjentom. Obejmuje to ryzyko 
ich fałszowania ze względu na ich cenę 
oraz częstość występowania takich 
przypadków w przeszłości we Wspólnocie 
i poza jej granicami, a także konsekwencje 
fałszowania leków dla zdrowia 
publicznego ze względu na niektóre cechy 
tych produktów lub ciężkość chorób 
leczonych przy ich pomocy.

Or. it
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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 produkty, które są 
sprzedawane bezpośrednio, i bez żadnych pośredników, przez producenta placówce, w której
produkt leczniczy jest podawany pacjentom.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia publicznego należy poddawać zakłady 
produkcyjne kontrolom ze strony właściwych organów państw członkowskich we współpracy z 
EMEA. Ewentualna obecność rozlicznych akredytowanych podmiotów prywatnych obniżyłaby 
poziom pewności co do skuteczności kontroli, wywołałaby zamieszanie w zakresie 
odpowiedzialności za dokładność ich wyników i spowodowałaby powstanie 
niejednoznacznych stosunków między przedsiębiorstwem kontrolowanym i jednostką 
kontrolującą, co mogłoby sprzyjać korupcji.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(13) W celu zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia publicznego 
wytwarzanie substancji czynnych powinno 
odbywać się zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki wytwarzania niezależnie od tego, 
czy substancje te są wytwarzane we 
Wspólnocie, czy importowane. Jeżeli 
chodzi o wytwórców substancji czynnych 
w krajach trzecich, należy zagwarantować
przestrzeganie zasad dobrej praktyki 
wytwarzania poprzez obowiązkowe 
powtarzalne inspekcje przeprowadzane 
przez właściwe organy wspólnotowe lub 
przez organy, z którymi zawarto umowy o 
wzajemnym uznawaniu, dotyczące także 
substancji czynnych. 

Or. it

Uzasadnienie

Pewność pochodzenia i jakości substancji czynnych ma zasadnicze znaczenie. Aby upewnić 
się o przestrzeganiu zasad dobrej praktyki wytwarzania, konieczne jest przeprowadzanie 
dokładnych i regularnych inspekcji w miejscach produkcji.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie fałszowania produktów leczniczych wymaga, żeby państwa 
członkowskie nie tylko przyjęły szereg skutecznych, współmiernych i odstraszających 
przepisów, ale także stosowały sankcje ujednolicone na szczeblu europejskim.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„5a) sfałszowany produkt leczniczy:

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

a) tożsamości, w tym także opakowania, 
etykietowania, nazwy i składu zarówno w 
zakresie składników, w tym podłoża i 
substancji czynnych, jak i ich dawki;

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

c) historii, w tym rejestrów i dokumentów 
umożliwiających odtworzenie łańcucha 
dystrybucji.

Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, uaktualnia tę definicję w 
oparciu o postęp techniczny i naukowy 
oraz o konwencje międzynarodowe.”

Or. it
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Uzasadnienie

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

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) W art. 1 po pkt 17a dodaje się pkt 17b:

„17b. pośrednictwo w obrocie produktami 
leczniczymi: 

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

Or. it

Uzasadnienie

Skuteczne zwalczanie wprowadzania sfałszowanych produktów leczniczych do legalnej sieci 
dystrybucji wymaga sformułowania jasnej i wyczerpującej definicji wszystkich podmiotów 
pracujących w tym sektorze, nie tylko producentów i hurtowników, ale także sprzedających i 
pośredników w tej dziedzinie. W związku z tym podstawowe znaczenie ma umieszczenie także 
tych podmiotów w rygorystycznym systemie akredytacji, kontroli i dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedających poza aptekami.
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„f) przestrzegania zasad i wytycznych 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
produktów leczniczych oraz stosowania 
jako surowców wyjściowych wyłącznie 
substancji czynnych, które zostały 
wyprodukowane zgodnie ze 
szczegółowymi wytycznymi w sprawie 
dobrej praktyki wytwarzania odnośnie do 
surowców wyjściowych. W tym celu 
posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
dopilnowuje, żeby produkcja odbywała się 
zgodnie z wytycznymi i normami 
właściwej produkcji obowiązującymi we 
Wspólnocie poprzez zapewnienie 
przeprowadzania obowiązkowych 
inspekcji dokonywanych przez właściwe 
władze wspólnotowe lub przez organy, z 
którymi zawarto umowy o wzajemnym 
uznawaniu, dotyczące także substancji 
czynnych.” 

Or. it

Uzasadnienie

Celem zapewnienia właściwej ochrony zdrowia publicznego należy poddawać zakłady 
produkcyjne kontrolom ze strony właściwych organów państw członkowskich we współpracy z 
EMEA. Ewentualna obecność rozlicznych akredytowanych podmiotów prywatnych obniżyłaby 
poziom pewności co do jakości kontroli, wywołałaby zamieszanie w dziedzinie 
odpowiedzialności za dokładność ich wyników i spowodowałaby powstanie 
niejednoznacznych stosunków między przedsiębiorstwem kontrolowanym i jednostką 
kontrolującą, co mogłoby sprzyjać korupcji.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się następującą lit. h): 

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

b) towarzyszy im pisemne potwierdzenie b) uzyskały w poprzednich trzech latach 
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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.

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Uzasadnienie

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

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 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 
sprzedawane bezpośrednio i bez żadnych 
pośredników przez producenta placówce, 
w której produkt leczniczy jest podawany 
pacjentom; zabezpieczenia mogą mieć 
zastosowanie, w oparciu o analizę 
poszczególnych przypadków, także do 
produktów leczniczych dostępnych bez 
recepty w przypadkach, w których ryzyko 
związane z produktem wskazuje, na 
podstawie kryteriów wymienionych a art. 
54a, że istnieją racjonalne powody do 
podejrzeń, iż produkt może być 
sfałszowany.” 

Or. it

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 produkty, które są 
sprzedawane bezpośrednio, i bez żadnych pośredników, przez producenta placówce, w której 
produkt leczniczy jest podawany pacjentom.
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Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

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 produkty, które są 
sprzedawane bezpośrednio, i bez żadnych pośredników, przez producenta placówce, w której 
produkt leczniczy jest podawany pacjentom.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacz pozwolenia na wytwarzanie 
spełnia wymagania art. 54 lit. o) poprzez 
zastępowanie zabezpieczenia produktu 
leczniczego zabezpieczeniem
równoważnym pod względem możliwości 
określenia tożsamości, autentyczności oraz 
nieprzerwanej identyfikowalności tego 
produktu, bez otwierania opakowania 
bezpośredniego w rozumieniu art. 1 ust. 
23;

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

Or. it

Uzasadnienie

Ogni apertura di una confezione di medicinali al fine del riconfezionamento è un momento 
delicato perché è in tale circostanza che può più facilmente avvenire la sostituzione dei 
medicinali autentici con prodotti falsificati. Per tale motivo, colui che compie tale operazione 
deve avere un'autorizzazione e deve essere sottoposto ad un rigido sistema di controlli. Al 
momento di riconfezionare il prodotto occorre vigilare a che vengano apposte caratteristiche 
di sicurezza qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelle apposte 
originariamente dal produttore del prodotto.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) złożoność łańcucha dystrybucji. 

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

W wielu państwach członkowskich istnieją niewykorzystywane w danej chwili pozwolenia na 
handel hurtowy. Zawyża to w sposób sztuczny liczbę podmiotów i niepotrzebnie komplikuje 
rynek, a zatem także kontrolę. Jednak ważne jest uniknięcie sytuacji, w której takie 
zawieszenie lub wycofanie jest spowodowane czasem rozsądnie koniecznym do dostosowania 
się do wymogów nałożonych na mocy przedmiotowej dyrektywy. Z tego powodu ważne jest 
uprzednie poinformowanie posiadacza pozwolenia celem uniknięcia nieumotywowanych 
zawieszeń.
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Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym.
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Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) Zdanie wprowadzające otrzymuje 
następujące brzmienie:
„Posiadacz pozwolenia na dystrybucję, 
posiadacz pozwolenia na handel i 
posiadacz pozwolenia na pośrednictwo w 
obrocie produktami leczniczymi muszą 
spełniać poniższe wymogi minimalne:”

Or. it

Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 22

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Idem.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

13a) Artykuł 84 otrzymuje następujące 
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brzmienie:

„Artykuł 84

Komisja publikuje wytyczne w sprawie 
dobrej praktyki dystrybucji, handlu i 
pośrednictwa. W tym celu Komisja zasięga 
opinii Komitetu ds. Leków Gotowych oraz 
Komitetu Farmaceutycznego 
ustanowionego na mocy decyzji Rady 
75/320/EWG1.”

1 Dz.U. L 147 z 9.6.1975, s. 23.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 27

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

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 
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 

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

Or. it

Uzasadnienie

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa produktów leczniczych zasadnicze znaczenie ma 
uwzględnienie wszystkich podmiotów pracujących w tej dziedzinie, a nie tylko hurtowników. 
Odwołanie do art. 85 lit. d)-h) jest wykreślone, gdyż mowa o tym już w poprawce do art. 80.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 14a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 97 – ustęp 6 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14a) w art. 97 dodaje się ust. 6 w 
brzmieniu:

„6. Komisja we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami krajowymi wspiera 
powtarzające się kampanie informacyjne 
dla społeczeństwa, prowadzone za pomocą 
różnych mediów (prasa, telewizja, radio, 
Internet) i mające na celu jego 
uwrażliwienie na niebezpieczeństwo 
związane z nabywaniem sfałszowanych 
produktów leczniczych przez Internet oraz 
informowanie, jak upewnić się, że oferta 
dostępna w sieci pochodzi od podmiotów 
wchodzących w skład legalnego systemu 
dystrybucji. 

Or. it

Uzasadnienie

Wzrost ilości produktów leczniczych oferowanych w Internecie jest podstawą do znacznego 
niepokoju. W oczekiwaniu na ilościowe i jakościowe dane dotyczące rozszerzania się tego 
zjawiska ważne jest uwrażliwienie społeczeństwa na niebezpieczeństwo związane z takim 
postępowaniem oraz na sposoby, jakimi można odróżnić apteki on-line posiadające 
zezwolenie od dystrybutorów nielegalnych. 
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Poprawka 29

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy wzmocnić i upowszechnić 
system inspekcji.
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Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. it

Uzasadnienie

Idem

Poprawka 31

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

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

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

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Aby zagwarantować bezpieczeństwo produktów leczniczych, należy uwzględnić wszystkie 
podmioty pracujące w tym sektorze, a nie tylko hurtowników, i nałożyć na wszystkich 
rygorystyczny system akredytacji, kontroli i stosowania dobrych praktyk. Musi to 
obowiązywać także sprzedawców na rynku równoległym. 
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Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it
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Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 36

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komisja, na żądanie kraju trzeciego i w 
formie decyzji oraz w następstwie 
pozytywnego wyniku inspekcji 
przeprowadzonej przez organ 
przewidziany na mocy art. 111a, 
umieszcza ten kraj w wykazie, jeżeli ramy 
prawne tego kraju odnośnie do substancji 
czynnych wywożonych do Wspólnoty oraz 
sposób ich egzekwowania i odnośne 
kontrole zapewniają ochronę zdrowia 
publicznego równoważną tej zapewnianej 
we Wspólnocie. W szczególności 
uwzględnia się:

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komisja, we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich, regularnie weryfikuje, czy 

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

spełniane są warunki ustanowione w ust. 1. 
Pierwsza weryfikacja następuje w celu 
potwierdzenia przestrzegania kryteriów, o 
których mowa w ust. 1 i jest regularnie 
powtarzana przynajmniej co trzy lata..

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 38

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. it

Uzasadnienie

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



PE430.741v01-00 32/34 PA\796772PL.doc

PL

Poprawka 39

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Państwa członkowskie ustanawiają zasady 
dotyczące kar mających zastosowanie w 
przypadku naruszeń przepisów krajowych 
przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i 
podejmują wszystkie środki niezbędne do 
zapewnienia ich zastosowania. 
Przewidziane kary są skuteczne, 
proporcjonalne, odstraszające i 
równorzędne. Państwa członkowskie 
powiadamiają o tych przepisach Komisję 
najpóźniej do dnia [wstaw konkretną datę 6
miesięcy po publikacji] r., oraz 
niezwłocznie powiadamiają ją o wszelkich 
późniejszych zmianach tych przepisów.

Or. it

Uzasadnienie

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

Poprawka 40

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy, drugi i trzeci

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 

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 
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publikacji] r. Państwa członkowskie 
niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych 
przepisów oraz tabelę korelacji pomiędzy 
tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

publikacji] r. Niezwłocznie przekażą one 
Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę 
korelacji pomiędzy tymi przepisami a 
niniejszą dyrektywą.

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

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

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

Państwa członkowskie zaczną jednak 
stosować:

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

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

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

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

Or. it

Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę duże niebezpieczeństwo, zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla 
zaufania, jakie łączy pacjentów, aptekarzy i producentów, konieczna jest realizacja przepisów 
przedmiotowej dyrektywy w bardzo szybkim czasie. Oczekiwanie jeszcze przez 4 lata na 
wdrożenie przedmiotowych przepisów po przyjęciu przedmiotowego wniosku oznaczałoby 
obecne status quo aż do roku 2015. Taka sytuacja, wobec braku ogólnego systemu inspekcji 
zagranicznych zakładów produkcyjnych jest niedopuszczalna i nieuzasadniona.

Poprawka 41

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja we współpracy z Agencją i 
właściwymi organami państw 
członkowskich opracowuje przed upływem 
dwunastu miesięcy od daty publikacji 
analizę jakościową i ilościową dotyczącą 
sprzedaży w Europie sfałszowanych 
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produktów leczniczych przez Internet i 
przedstawia w razie potrzeby projekt 
legislacyjny mający na celu ochronę 
zdrowia publicznego obywateli 
europejskich.

Or. it

Uzasadnienie

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


