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Zgodnie z rekomendacjami Komitetu do Spraw Europejskich z dnia 26 lutego 2014 r.,
zwracam si? z uprzejm^ prosb^ o ponowne rozpatrzenie na posiedzeniu Komitetu Rady
Ministrow ds. Cyfryzacji projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz
ustawy 0 przeciwdzialaniu narkomanii.
Proces legislacyjny ustawy
o przeciwdzialaniu
dyrektywy

o zmianie

narkomanii

Parlamentu

ustawy

- Prawo farmaceutyczne

leczniczych

sfalszowanych produktow

ustawy

wdrazaj^cej do polskiego porz^dku prawnego przepisy

Europejskiego

i Rady 2011/62/UE

zmieniajqcej dyrektywy 2001/83/WE w sprawie wspolnotowego
produktow

oraz

stosowanych

u ludzi - w zakresie

z dnia 8 czerwca

2011 r.

kodeksu odnoszqcego si^ do
zapobiegania

wprowadzaniu

leczniczych do legalnego laficucha dystrybucji zostal rozpocz^ty

w 2012 r. Projekt skierowano do uzgodnien zewn^trznych i konsultacji spoiecznych
z mozliwosci^ wnoszenia uwag w terminie 14 dni t j . do 17 sierpnia 2012 r. W dniu
11 pazdziemika 2012 r. przeprowadzono konferencj? uzgodnieniow^ w wyniku ktorej
opracowano nowy projekt przekazany 22 pazdziemika 2012 r. do zaopiniowania przez
podmioty uczestnicz^ce w konferencji uzgodnieniowej z terminem 7 dni na zaj^cie
stanowiska (tj. do 29 pazdziemika 2012 r.). Projekt zostal omowiony na posiedzeniu
Komitetu do Spraw Europejskich (KSE) w dniu 19 gmdnia 2012 r. oraz Komitetu Rady
Ministrow do Spraw Cyfryzacji (KRMC) w dniu 9 stycznia 2013 r. Z uwagi na ponad roczny
uplyw czasu oraz wprowadzenie w tym okresie zmian redakcyjnych w projekcie ustawy,
projekt zostal ponownie skierowany i rozpatrzony na posiedzeniu Komitetu do Spraw
Europejskich w dniu 26 lutego 2014 r.

Uprzejmie informuj^, iz Komitet do

Spraw

Europe] skich przyj^l projekt ustawy

z uwzgl^dnieniem uwag Ministerstwa Sprawiedliwosci (pismo z dnia 18 lutego 2014 r., sygn.
DPK V-085-16/14) oraz uzgodnionych uwag Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (pismo
z dnia 18 stycznia 2014 r., sygn. UEM kue/KSE/0734/JDO/14(490), z zastrzezeniem, ze
uwaga dotycz^ca implementacji art. 68 dyrektywy 2001/82 dotycz^cej nadzoru nad
wytwarzaniem produktow weterynaryjnych wykracza poza zakres biez^cej nowelizacji
i zostanie uwzgl^dniona przy okazji kolejnej nowelizacji ustawy, a takze uzgodnionych uwag
Ministerstwa Finansow (pismo z dnia 17 lutego 2014 r., sygn. UE3/9008/3/BON/2014/RD13631), dotycz^^cych art. 42 oraz 50 projektu (uwaga nr 1 b).
W projekcie uwzgl^dniono postulat Ministra Sprawiedliwosci i dodano defmicj^ sfatszowanej
substancji czynnej. W nast^pstwie uwzgl^dnienia czQsci uwag Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi dotycz^cych odr^bnosci wnioskow o udzielenie zezwolenia na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej od takich wnioskow dotycz^cych hurtowni farmaceutycznej produktow
leczniczych weterynaryjnych, a takze utrzymania ograniczenia w zakresie l^czenia funkcji
kierownika zakladu leczniczego dla zwierz^t z f u n k c j i Osoby Odpowiedzialnej w hurtowni
farmaceutycznej w projekcie ustawy zmienione zostaly: art. 75 i art. 84 ust. 4.
Uwzgl^dniaj^c postulat Ministra Finansow (uwaga zawarta w pkt 1 b) dotycz^cego uj^cia
w art. 50 ww. ustawy zagadnienia zwi^zanego z wpiywem zawieranych umow o wytwarzanie
lub import produktow leczniczych z innym wytworc^ lub importerem produktow leczniczych
na zakres zezwoleh na wytwarzanie lub import, w projekcie dokonano zmiany brzmienia art.
50 ust. 2 i 3. Pozostale uwagi Ministra Finansow o charakterze krajowym zostaly skierowane
przez KSE do rozpatrzenia przez Staly Komitet Rady Ministrow.
W projekcie ustawy uwzgl^dniono rowniez uwagi Ministerstwa Gospodarki w zakresie
zmiany OSR (uwagi M G w pismie z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. DIP-IV-4070-4/14).
Kwestia podnoszenia oplat z tytulu zmian w zakresie danych zawartych w Krajowym
Rejestrze Wytworcow, Importerow oraz Dystrybutorow Substancji Czynnych, zgodnie
z ustaleniami na posiedzeniu KSE, nie wplywa na zgodnosc projektu z prawem UE i powinna
zostac rozstrzygni^ta na etapie Stalego Komitetu Rady Ministrow.
Jednoczesnie z uwagi na opoznienia w pracach nad implementacji do polskiego porz^dku
prawnego przepisow dyrektywy 2011/62/UE, prosz^ o potraktowanie sprawy jako pilnej.
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