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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cele wniosków zmieniających dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
zgadzają się z celami ogólnymi, jakimi jest zapewnienie lepszej ochrony zdrowia obywateli 
UE i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. W związku z tym wnioski służą w szczególności stworzeniu jasnych ram prawnych 
w zakresie dostarczania informacji o produktach leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę w celu zwiększenia racjonalnego stosowania tych produktów leczniczych. Dzięki 
wnioskowi zagwarantowano zakaz kierowania do ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę.

Cele te należy osiągnąć poprzez:

• zapewnienie wysokiej jakości informacji dzięki spójnemu stosowaniu jasno 
określonych norm w całej Wspólnocie;

• umożliwienie dostarczania informacji za pośrednictwem kanałów dostosowanych do 
potrzeb i możliwości różnych grup pacjentów;

• umożliwienie posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dostarczania 
zrozumiałych, obiektywnych i niemających charakteru promocyjnego informacji na temat 
korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem ich produktów leczniczych;

• zapewnienie środków monitorowania i środków wykonawczych w celu 
zagwarantowania przestrzegania kryteriów jakości przez informujących przy jednoczesnym 
unikaniu zbędnej biurokracji.

Oto uwagi dotyczące poszczególnych celów:

Przedkładając przedmiotową dyrektywę, Komisja stwierdziła, że pacjenci coraz bardziej 
interesują się swoim zdrowiem i pragną bardziej aktywnie uczestniczyć w dotyczących go 
procesach. Optymalne rezultaty leczenia można zatem uzyskać wyłącznie w przypadku, gdy 
pacjenci dysponują informacjami na temat przyjmowanych produktów leczniczych, co 
umożliwia im podejmowanie świadomych decyzji oraz bardziej racjonalne stosowanie 
produktów leczniczych. Sprawozdawca komisji opiniodawczej zgadza się z Komisją co do 
tego, że działanie na szczeblu wspólnotowym w obszarze informacji dla pacjentów może 
mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. Ponadto chciałby podkreślić, że informacje 
o produktach leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę uwzględniające potrzeby 
i oczekiwania pacjentów mogą wspierać aspekt profilaktyki. 

Faktem jest natomiast, że dostępne obecnie informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę w UE nie są wystarczające ani aktualne. Znalezienie 
informacji jest uzależnione od tego, jak dobrze dany obywatel posługuje się internetem 
i iloma językami włada.

Ponadto brak zharmonizowanych warunków dotyczących treści informacji powoduje, że 
w poszczególnych państwach członkowskich przyjęto bardzo rozbieżne przepisy i praktyki 
dotyczące dostarczania tych informacji. Skutkuje to nierównym dostępem do informacji 
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o produktach leczniczych.

Działanie w tym zakresie ma teraz szczególne znaczenie, ponieważ postęp techniczny 
umożliwia obywatelom uzyskanie za pośrednictwem internetu dostępu do informacji, ale też 
– nieświadomie – reklam z całego świata, dlatego są oni narażeni na informacje 
wprowadzające w błąd i niepełne. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej 
uważa, że należy w trybie pilnym to zmienić, udostępniając obywatelom UE informacje 
zgodne z przepisami, godne zaufania i niemające charakteru promocyjnego. UE musi działać 
na rzecz rzetelnego informowania stanowiącego przeciwwagę dla wprowadzających w błąd 
reklam obecnych w internecie.

W tym kontekście należy skoncentrować się na ulotce dołączanej do opakowania. Informacje 
w tej ulotce należy tak zmodyfikować, by były zrozumiałe dla każdego obywatela. Jest to tym 
pilniejsze, że obecna forma ulotki jest nieodpowiednia, gdyż może wywoływać u pacjentów 
strach i prowadzić do przerwania leczenia. Wniosek Komisji zasadniczo zmierza do 
zmodyfikowania ulotki.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej chciałby jeszcze raz podkreślić, że zakaz kierowania 
do ogółu społeczeństwa w UE reklam produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany. Jest także przekonany, że właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia są nadal ważnym źródłem informacji o produktach leczniczych 
dla ogółu społeczeństwa, dostrzega jednak również, że posiadacze pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu stanowią cenne źródło niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z tego, że zapewnienie informacji 
o wysokiej jakości, które nie mają charakteru promocyjnego, wymaga systemów 
monitorowania, które zagwarantują przestrzeganie zharmonizowanych norm jakości.

Z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji, w którym pozostawiono państwom 
członkowskim swobodę wyboru najbardziej odpowiednich mechanizmów monitorowania 
i określono ogólną zasadę, że monitorowanie powinno odbywać się po rozpowszechnieniu 
informacji, ponieważ jest to najbardziej efektywne i wiąże się z najmniejszą biurokracją.

Sprawozdawca komisji opiniodawczej dostrzega zwłaszcza potrzebę ulepszeń w odniesieniu 
do definicji publikacji dotyczących zdrowia i kar, którą to kwestię poruszono w poprawkach.

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:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie.

(4) Doświadczenie zdobyte podczas 
stosowania obecnych przepisów pokazało 
również, że niektóre ograniczenia 
dotyczące możliwości dostarczania 
informacji przez firmy farmaceutyczne 
wynikają z faktu, iż rozróżnienie między 
pojęciem reklamy a pojęciem informacji 
nie jest spójnie interpretowane w całej 
Wspólnocie. W wyniku tego obywatele w 
niektórych państwach członkowskich 
mogą być pozbawieni prawa do dostępu 
we własnym języku do wysokiej jakości i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji na temat leków.

Or. en

Uzasadnienie

Podstawową zasadą w demokratycznym społeczeństwie jest prawo obywateli do dostępu do 
informacji, także tych dotyczących leków wydawanych na receptę.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 

(8) Właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia powinni 
pozostać ważnym źródłem informacji o 
produktach leczniczych dla ogółu 
społeczeństwa. Państwa członkowskie 
powinny ułatwiać obywatelom dostęp do 
informacji wysokiej jakości poprzez 
właściwe kanały. Posiadacze pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu mogą być 
wartościowym źródłem niemających 
charakteru promocyjnego informacji o 
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produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zakaz adresowania do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

produktach leczniczych. Niniejsza 
dyrektywa powinna zatem ustanowić ramy 
prawne w zakresie kierowania do ogółu 
społeczeństwa pewnych informacji o 
produktach leczniczych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Stworzenie koniecznych ram prawnych 
dla posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu zwiększy pewność prawną w 
przemyśle farmaceutycznym w zakresie 
dostarczania ogółowi społeczeństwa 
określonych rodzajów informacji na temat 
odnośnych leków. Zakaz adresowania do 
ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany.

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami.

(9) Zgodnie z zasadą proporcjonalności 
należy ograniczyć zakres niniejszej 
dyrektywy do produktów leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę, 
ponieważ obecne przepisy wspólnotowe 
zezwalają na adresowanie do ogółu 
społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych bez recepty, pod 
pewnymi warunkami. Niniejsza dyrektywa 
zobowiązuje państwa członkowskie do 
wydania zezwolenia, za pośrednictwem 
niektórych kanałów i z zastrzeżeniem 
właściwego monitorowania, podawania do 
publicznej wiadomości – przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
osobę trzecią działającą w jego imieniu –
niektórych informacji na temat 
zatwierdzonych leków wydawanych na 
receptę. Komunikaty, które nie są objęte 
tytułem VIIIa, powinny być dozwolone, 
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pod warunkiem że nie stanowią reklamy.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka stanowi doprecyzowanie zakresu proponowanej dyrektywy. Ważne jest, aby nowe 
przepisy prawne nie zakazywały w sposób niezamierzony pewnych komunikatów, np. 
odpowiedzi na pytania pracowników służby zdrowia dotyczące nielicencjonowanych 
zastosowań.

Poprawka 4

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 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. Zapewnienie 
obywatelom UE więcej wysokiej jakości 
informacji na temat leków pozwoli im na 
bardziej racjonalne i właściwe stosowanie 
leków, co zaowocuje nie tylko lepiej 
poinformowanymi obywatelami, ale także 
zdrowszymi społeczeństwami. W tym celu
wszelkie informacje kierowane do ogółu 
społeczeństwa o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę 
powinny spełniać szereg kryteriów jakości.

Or. en

Uzasadnienie

Punkty preambuły powinno także odzwierciedlać określony cel wniosku, jakim jest 
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umożliwienie obywatelom właściwego (bardziej racjonalnego i bezpiecznego) stosowania 
leków i lepsze przestrzeganie przepisanych kuracji. Według danych WHO ponad 50% 
obywateli UE stosuje leki niewłaściwie.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) Internet jest niezwykle ważny, jeżeli 
chodzi o udostępnianie informacji 
pacjentom, i jego znaczenie rośne. Internet 
pozwala na niemal nieograniczony dostęp 
do informacji, niezależnie od granic 
między krajami. Należy ustanowić 
specjalne zasady monitorowania stron 
internetowych, aby uwzględnić 
transgraniczną naturę informacji 
dostępnych w internecie, oraz aby 
umożliwić państwom członkowskim 
współpracę.

(13) Internet jest niezwykle ważny, jeżeli 
chodzi o udostępnianie informacji 
pacjentom, i jego znaczenie rośne. Internet 
pozwala na niemal nieograniczony dostęp 
do informacji, niezależnie od granic 
między krajami. Należy ustanowić 
specjalne zasady monitorowania stron 
internetowych skierowanych konkretnie 
do obywateli UE, aby uwzględnić 
transgraniczną naturę informacji 
dostępnych w internecie, oraz aby 
umożliwić państwom członkowskim 
współpracę.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie jest konieczne, ponieważ niniejsza dyrektywa dotyczy jedynie stron 
internetowych skierowanych do obywateli UE. Nie obejmuje ona stron internetowych, które 
są skierowane poza UE, ani też stron adresowanych do publiczności globalnej, niezależnie od 
tego, czy informacje zostały wygenerowane w UE, czy też był tam posadowiony serwer.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86– ustęp 2 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- korespondencji wraz z ewentualnymi 
załączonymi do niej dokumentami 
nieposiadającymi charakteru 
promocyjnego, koniecznymi do udzielenia 
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odpowiedzi na konkretne pytanie 
dotyczące określonego leku;

Or. de

Uzasadnienie

„Korespondencja wraz z ewentualnymi załączonymi do niej dokumentami nieposiadającymi 
charakteru promocyjnego, koniecznymi do udzielenia odpowiedzi na konkretne pytanie 
dotyczące określonego leku” nie może stanowić reklamy w rozumieniu tytułu VIII ani 
informacji w rozumieniu art. VIIIa. Nie należy zmieniać prawnego statusu wobec istniejącego 
status quo.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się na 
przykład do zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników, o ile nie zawierają 
odniesienia do właściwości konkretnego 
produktu,

- opartych na faktach, bogatych w 
informacje ogłoszeń (w tym ogłoszeń lub 
oświadczeń takich jak te udostępniane 
organizacjom sektora medialnego w 
odpowiedzi na bezpośrednie zapytania 
albo drogą rozpowszechniania takich 
informacji na konferencjach lub w 
pisemnych publikacjach i ogłoszeniach 
lub sprawozdaniach dla akcjonariuszy i / 
lub organów regulacyjnych) i materiałów 
referencyjnych, odnoszących się do 
produktu leczniczego, na przykład 
dotyczących zmian opakowania, 
ostrzeżenia na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych i cenników i zwrotu kosztów,
o ile takie ogłoszenia i materiały 
referencyjne nie zawierają odniesień o 
charakterze promocyjnym do właściwości 
konkretnego produktu;

Or. en
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Uzasadnienie

Doprecyzowanie zakresu dyrektywy. Firmy powinny nadal mieć prawo przekazywania 
niektórych informacji. Na przykład zasady rynku giełdowego wymagają, aby przedsiębiorstwa 
w pełni informowały inwestorów na bieżąco o istotnych zmianach, a pracownicy muszą być 
informowani o rozwoju sytuacji gospodarczej. „Odniesienie do właściwości konkretnego 
produktu” można rozumieć jako wszelkie – zarówno pozytywne, jak i negatywne –
oświadczenia na temat właściwości produktu i mogą one w niezamierzony sposób zakazywać 
oświadczeń o niepożądanych reakcjach i ostrzeżeniach. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100a – ustęp 2 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) opartych na faktach, bogatych w 
informacje, niemających charakteru 
promocyjnego ogłoszeń (w tym ogłoszeń 
lub oświadczeń dla organizacji sektora 
medialnego w odpowiedzi na bezpośrednie 
zapytanie albo poprzez rozpowszechnianie 
takich informacji na konferencjach lub w 
pisemnych publikacjach i ogłoszeniach 
lub sprawozdaniach dla akcjonariuszy 
i/lub organów regulacyjnych) oraz 
materiałów referencyjnych dotyczących 
produktu leczniczego, na przykład 
odnoszących się do zmian opakowania, 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania jako części ogólnych 
zabezpieczeń leków, katalogów 
handlowych, cenników i zwrotu kosztów, 
pod warunkiem że takie ogłoszenia i 
materiały referencyjne nie mają na celu 
promowania pojedynczego produktu 
leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zawiera doprecyzowanie zakresu, np. zasady rynku akcji wymagają, aby 
przedsiębiorstwa na bieżąco informowały w pełni inwestorów o istotnych zmianach, 
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a pracownicy muszą być informowani o rozwoju sytuacji gospodarczej. Określenie tego jest 
konieczne, aby umożliwić odpowiednie dostarczanie takich informacji. 

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100b – 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; 
ogólnie dostępna wersja sprawozdania z 
oceny sporządzonego przez właściwe 
organy oraz inne dostępne oświadczenia i 
dokumenty opublikowane przez właściwe 
organy;

Or. en

Uzasadnienie

Europejskie sprawozdanie z oceny produktów (EPAR) i inne dokumenty opublikowane przez 
właściwe organy zawierają szczegółowe informacje, które są interesujące dla niektórych 
pacjentów.

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz oparte 
na faktach, bogate w informacje ogłoszenia 
i materiały referencyjne odnoszące się na 
przykład do zmian opakowania lub 
ostrzeżeń na temat niepożądanego 
działania;

c) informacje na temat wpływu produktu 
leczniczego na środowisko, cen oraz oparte 
na faktach, bogate w informacje ogłoszenia 
i materiały referencyjne odnoszące się na 
przykład do zmian opakowania, zwrotu 
kosztów lub ostrzeżeń na temat 
niepożądanego działania;
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Or. en

Uzasadnienie

Przydatne byłoby umieszczenie na liście warunków dotyczących zwrotu kosztów jako przykład 
opartych na faktach informacji, które powinny być dozwolone na mocy niniejszej klauzuli.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100c – 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 dotyczące zdrowia określone 
przez państwo członkowskie publikacji, za 
wyłączeniem niechcianych materiałów 
aktywnie dystrybuowanych wśród ogółu 
społeczeństwa lub jego członków; Państwa 
członkowskie ustalają definicję publikacji 
dotyczących zdrowia najpóźniej do …*;
_____

* 2 lata od daty wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy. 

Or. de

Uzasadnienie

Wspólnotowa definicja prowadzi do większej jasności prawa i przyczynia się do stworzenia 
jasnych ram dotyczących przekazywania informacji.

Poprawka 12

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

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 na prośbę o informację 
skierowaną przez osobę prywatną. 
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Informacje ustne muszą zostać zapisane.

Or. de

Uzasadnienie

Pacjenci często wymagają natychmiastowych i bezpośrednich wyjaśnień na temat informacji 
zawartych w ulotce dołączonej do opakowania lub chcą uzyskać dodatkowe informacje. 
Wymóg, że odpowiedź może być dozwolona jedynie w formie pisemnej, powodowałby dla 
pacjentów dodatkowe opóźnienia, które w pewnych okolicznościach mogłyby mieć negatywny 
wpływ na ich zdrowie. Dlatego należy dopuścić zarówno ustne, jak i pisemne odpowiedzi na 
indywidualne prośby o informacje medyczne. Odpowiedzi ustne powinny być rejestrowane 
w celu umożliwienia ich kontroli.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) oświadczenie, że informacje te stanowią 
uzupełnienie, a nie zastępują kontaktów 
między pacjentem a pracownikami służby 
zdrowia oraz że w celu otrzymania 
szczegółowych informacji pacjenci 
powinni zwracać się do pracowników 
służby zdrowia;

b) oświadczenie, że informacje te stanowią 
uzupełnienie, a nie zastępują kontaktów 
między pacjentem a pracownikami służby 
zdrowia oraz że w celu otrzymania 
szczegółowych lub dodatkowych 
informacji pacjenci powinni zwracać się do 
pracowników służby zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie w oświadczeniu, że jeśli pacjent wymaga dalszych 
informacji, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia. Personel medyczny może 
jednak nie być w stanie udzielić odpowiedzi na konkretne pytania odnoszące się do informacji 
dostarczonych przez producenta. 

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100d – ustęp 2 – litera da) (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) tekst ulotki dołączanej do opakowania 
lub wskazanie, gdzie ten tekst można 
znaleźć. Strony internetowe znajdujące się 
pod kontrolą posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, które są 
skierowane konkretnie do obywateli 
jednego lub więcej państw członkowskich, 
powinny zawierać charakterystykę 
produktu leczniczego i ulotkę dołączaną 
do opakowania odnośnych produktów 
leczniczych w językach urzędowych 
państw członkowskich, w których są one 
dozwolone, jeśli informacje na temat 
produktów leczniczych są przedstawione w 
tych językach.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby czytelnik miał dostęp do aktualnego tekstu ulotki dołączanej do opakowania. 
Wymaganie dotyczące stron witryn internetowych jest lepiej uregulowane w niniejszym 
ustępie, niż jako wymóg monitorowania przez państwa członkowskie. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100d – ustęp 3 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) porównań między produktami 
leczniczymi;

a) porównań między produktami 
leczniczymi, chyba że takie porównania są 
ujęte w oficjalnie zatwierdzonych 
dokumentach, takich jak charakterystyka 
produktu leczniczego;

Or. en

Uzasadnienie

Porównania występują w charakterystyce produktu leczniczego (ChPL) i ulotkach 
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dołączanych do opakowania niektórych leków. Wykluczenie tych dotychczasowych porównań 
poskutkowałoby w istocie wymaganiem, aby informacje przedstawiane przez posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu były niekompletne. Może to mieć również negatywny 
wpływ na proces zatwierdzania.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść 
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego 
produktu leczniczego w językach 
urzędowych państw członkowskich, w 
których produkt ten został dopuszczony do 
obrotu.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu na swoich stronach internetowych 
służących rozpowszechnianiu informacji o 
produktach leczniczych wydawanych na 
receptę lekarską umieszczali treść 
charakterystyki produktu leczniczego oraz 
ulotki dołączanej do opakowania danego 
produktu leczniczego w języku urzędowym 
państwa członkowskiego, w którym
produkt ten został dopuszczony do obrotu i 
dla którego przeznaczona jest dana 
strona.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że charakterystyka produktu leczniczego oraz ulotka dołączona do 
opakowania produktu leczniczego wydawanego na receptę lekarską powinny być 
przedstawione wyłącznie w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym 
publikowane są informacje i dla którego przeznaczona jest dana strona internetowa. Na 
przykład jeśli strona internetowa przeznaczona jest na rynek niemiecki, charakterystykę 
produktu oraz ulotkę dołączaną do opakowania należy publikować wyłącznie w języku 
niemieckim. Obecne sformułowanie nie jest jasne w tej kwestii.

Poprawka 17

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100g – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi Komisja sporządza 
wytyczne dotyczące informacji 
dopuszczonych na mocy niniejszego tytułu 
i zawierające kodeks postępowania dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu kierujących informacje o 
dopuszczonych produktach leczniczych 
wydawanych na receptę lekarską do ogółu 
społeczeństwa lub jego członków. Komisja 
sporządza te wytyczne w momencie 
wejścia w życie niniejszej dyrektywy oraz 
regularnie je aktualizuje w oparciu o 
zdobyte doświadczenia.

2. Po konsultacjach z państwami 
członkowskimi i innymi interesariuszami 
Komisja sporządza wytyczne dotyczące 
informacji dopuszczonych na mocy 
niniejszego tytułu i zawierające kodeks 
postępowania dla posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu kierujących 
informacje o dopuszczonych produktach 
leczniczych wydawanych na receptę 
lekarską do ogółu społeczeństwa lub jego 
członków. Komisja sporządza te wytyczne 
w momencie wejścia w życie niniejszej 
dyrektywy oraz regularnie je aktualizuje w 
oparciu o zdobyte doświadczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Przy opracowywaniu kodeksu i wytycznych należy zasięgać opinii innych interesariuszy, 
takich jak pacjenci, pracownicy służby zdrowia i przedstawiciele przemysłu.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100h – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Treści można jednak przedstawiać w 
postaci materiałów wideo w celu 
zapewnienia wsparcia dla bezpiecznego i 
skutecznego stosowania leków.

Or. en

Uzasadnienie

Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or radio. 
However, there can be a great value for patients if certain information is supported by other 
means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an inhaler. 
The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website content 
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through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a viewing 
machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites should 
be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5
Dyrektywa 2001/83/WE
Tytuł VIIIa – Artykuł 100i – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wysokość kar należy ustalić na szczeblu 
wspólnotowym.

Or. de

Uzasadnienie

Państwa członkowskie nie powinny same ustalać wysokości kar. Określenie wysokości kar na 
szczeblu wspólnotowym prowadzi do większej jasności prawa i gwarantuje, że w przypadku 
naruszeń kary będą pełniły funkcję odstraszającą.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Państwa członkowskie dopilnowują, 
aby posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu byli 
reprezentowani i mieli możliwość 
wypowiedzenia się za każdym razem, gdy 
rozpatrywana jest sprawa, w której 
zarzuca się im nieprzestrzeganie 
przepisów określonych w niniejszym 
tytule. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu mogą odwoływać 
się w takim przypadku od wszelkich 
decyzji do organu sądowego lub innego 
właściwego organu.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie większej skuteczności i przejrzystości całego 
procesu.


