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PETYCJA W PRZEDMIOCIE ZMIANY PRZEPIS6W PRAWA
Dzialaj^c w imieniu Zarzqdu Polskiego Komitetu Zieiarskiego, niniejszym na podstawie
art. 2 ust 1 1 3 oraz art. 4 ust 1,2,3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r.
poz. 1195), skladamy petycj? w przedmiocie zmiany przepisow prawa w zakresie art. 72 ust 1
ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo fannaceutyczne (Dz. U. 2001 Nr 126 poz. 1381 z
pozn. zm.), dalej; ,J*rawo fermaceutyczne" poprzez wlasciwq implementacj? Dyrektywy
2001/83AVe Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r w sprawie
wspolnotowego kodeksu odnosz^go si? do produktow leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U.
L 311 z 28.11.2001, str. 67) i dopuszczenie producent6w lekow do obrotu hurtowego
wytworzonych przez siebie produktow leczniczych bez koniecznosci zakladania przez nich w
tym celu hurtowni farmaceutycznych.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach, wyrazamy zgod? na ujawnienie
na stronie intemetowej podmiotu rozpatruj^cego petycj? lub u r z ^ u go obshiguj^cego danych
osobowych podmiotu wnoszqcego niniejsz^ petycj?
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UZ AS A D N I E N I E
Zgodnie z tresci^ art 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, obrot hurtowy produktami
leczniczymi z zastrzezeniem ust. 8 pkt 2, mog^ prowadzic wytqcznie hurtownie fermaceutyczne.
Z przepisu tego wynika zatem a contraho nieodl^czne nast?pstwo w postaci zakazu obrotu tymi
produktami (a w i ^ wszelkiego dziaiania polegaj^cego na zaopatiywaniu si^, przechowywaniu,
dostarczaniu lub eksportowaniu produktow leczniczych) przez jakiekolwiek inne podmioty.
Producent tekow jest zatem zobowi^zany, aby wszelkie czynnosci zwi^zane z ich
wprowadzeniem do sprzedazy dokonywac za posrednictwem hurtowni fannaceutycznych, ktore
notabene nie
w zaden sposob zobligowane do dystrybucji produktow leczniczych danego
producenia.
Przepis art 42 ust 1 pkt. 2 Prawa farmaceutycznego wskazuje, ze producent lekow ma
obowi^ek dystrybuowac produkty lecznicze nie tyiko hurtowniom, ale rowniez podmiotom
leczniczym wykonuj^cym dziatalnosc lecznicz^ w rodzaju stacjoname i calodobowe swiadczenia
zdrowotne, w tym szpitalom oraz jednostkom organizacyjnym publicznej shizby krwi, o ktorych
mowa w art. 4 usL 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej shizbie krwi (Dz. U. z
2014 r poz. 332 oraz z 2016 r. poz. 823), w zakresie produktow krwiopochodnych,
rekombinowanych koncentratow czynnikow krzepni^cia oraz desmopresyny na potrz^y
reaUzacji zamowienia, o ktorym mowa w art 27 ust 3 tej ustawy.
Powyzszy przepis zostal podany jedynie porzqdkowo, nie ma on bowiem zadnego znaczenia dla
stanu fektycznego niniejszej sprawy oraz przedmiotu calego problemu, a mianowicie ZIOL
zarejestrowanych jako produkty lecznicze. Te produkty mgdy bowiem nie byly dystrybuowane
do podmiotow iimych niz hurtownie fermaceutyczne, poniewaz nie dotycz^ produktow
krwiopochodnych am tez jakichkolwiek lekow, ktore byiyby potrzebne podmiotom
wykonuj^cym dzialalnosc lecznicz^.
W dalszej kolejnosci wskazujemy, iz zgodnie z art. 77 ust 1 Dyrektywy 2001/83AVe
Partamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspolnotowego kodeksu
odnosz^cego si? do produktow leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str.
67), Pahstwa Czlonkowskie podejmuj^ wszelkie wlasciwe srodki, aby zagwarantowac, ze
dystrybucja hurtowa produktow leczniczych podlega obowi^zkowi posiadania pozwolenia na
prowadzenie dziatalnosci hurtowej w branzy produktow leczniczych, podaj^cego miejsce, na
ktorym o b o w i ^ j e .
Jednakze, ze zdania pierwszego art 77 ust 3 ww. dyrektywy, ktore brzmi: posiadanie
pozwolenia na wytwarzanie obejmuje pozwohnie na dystrybucja hurtowq produktow leczniczych
obj^tych tych pozwoleniem, wynika, ze producent fwyhvorca) produktu leczniczeeo, w zakresie
posiadaneeo pozH>olenia, mote wykonvwac czvnnosci poleeajgce na dystrybucji hurtowej
produktow leczniczych obj^tych tym pozwoleniem.
Gwoli pehiego wyjasnienia sprawy wskazac nalezy, ze dystrybucja hurtowa produktow
leczniczych to zgodnie z art 1 pkt 17 Dyrektywy: jakakohviek dzialalnosc obejmujqca
zaopatrzenie, przechowywanie, dostaw^ lub wywdz produktow leczniczych, oprocz dostaw dla
ludnosci. Obszar takiej dziatalnosci obejmuje producentow lub ich skhdnice
hurtawe,
importerow, innych hurtownikow czy tez farmaceutow i osoby uprawnione do dostaw produktow
leczniczych dla ludnosci w danym Pahstwie Czlonkowskim.

Z powyzszego jednoznacznie wynika zatem, iz w Rzeczpospolitej Polskiej bt^nie
zaimplementowano rzeczon^ dyrektyw?, skoro art. 72 ustawy - Prawo faimaceutyczne wyraznie
zakazuje producentowi produktu leczniczego jego bezposredni^ dostaw^ do placowek
zajmuj^cych si? obrotem detalicznym. W z w i ^ k u z tym, zasadne jest rozwazenie rozwi^zania
powstaiego problemu poprzez zmian? wskazanego przepisu, rozszerzenie kompetencji
pfoducentow lekow poprzez umozliwienie im dystrybucji hurtowej wyprodukowanych przez
siebie lekow b^dz tez zamiast lub rownolegle - zmniejszenie kompetencji podmiotow
prowadz^cych dystrybucj? hurtowq produktow leczniczych, zakazuj^c im jednoczesnej produkcji
takich samych z nazwy i formy, wlasnych produktow w postaci suplementow diety, ktore w
praktyce wprowadzaj^ do aptek rezygnuj^c z obrotu lekami wytworzonymi przez wytworcow
lekow.
W nawi^zaniu do powyzszego, pragniemy zauwazyc, iz w dniu 7 czerwca 2016 r.
Parlament Europejski (w oparciu o Sprawozdanie Komisji Europejskiej dla PE i Rady z dnia 29
stycznia 2016 r. dotycz^ce nieuczciwych praktyk handlowych w ramach lahcucha dostaw
produktow spozywczych, realizowanych mi^dzy przedsi^iorcami), przyj^ w tej sprawie
rezolucj? nieuczciwych praktyk handlowych w lahcuchu dostaw zywnosci [2015/2065(1NI)], w
ktorej zwrociJ uwag? m.in. na nast^puj^ce problemy:
• brak motlhvosci skutecznego penalizpwania naruszen obecnego prawa konkurencji z
uwagi na brak kotnplekstnvej reguiacji pewnyck zachowuty ktore wypeiniajq znamiona
czynu nieuczchvej konkurencji, gdyz penalizacja ta wyst^puje jedynie wobec niektorych
takich zachowah antykonkurencyjnych;
• zglaszane przez podmioty uczestniczqce w lahcuchu dostaw produktow spozywczych
ograniczenia w dost^pie do rynku;
• fakt, iz nieuczciwe praktyki handlowe pojawiajq sif w sytuacji nierawnosd w
stosunkach handlowych mifdzy koniraheniami w lahcuchu dostaw zywnosci,
wynikaj^cych z coraz wifkszej koncentracji sify rynkowej wsr6d niewielkiej liczby grup
wielonarodowych, oraz ze zroznicowanie to na ogol szkodzi malym i srednim
producentom;
• konsehvencje takiego stanu rzeczy, a mianowicie skutek w postaci tego, ze nieuczciwe
praktyki handlowe stosowane przez strony o silniejszej pozycji przetargowej powoduj^
naratenie konsumentow na uirat^ jakosci^ roznorodnosci produktow, innowacyjnosci
oraz dziedzictwa kulturowego i punkt6w sprzedazy detalicznej, a takze bfdq zmuszac
przedsi^bu^cow do szukania oszcz^dnosci kosztem wynagrodzeh pracy lub Jakosd
siirowcow.
W zwi^zku z powyzszym Parlament Europejski wskazuje, iz niektore Pahstwa
Czlonkowskie juz rozpocz^ly zwalczanie problemow, ktore na tym tie wyst^puj^ za pomoc^
przepisow prawnych, a takze jednoznacznie z/sUeca wdroz/enie nastg>ujqcych reguiacji w tym
zakresie:
• inicjatywa lahcucha dostaw oraz inne krajowe i unijne systemy dobrowolne (kodeksy
dobrych praktyk, dobrowolne mechanizmy rozstrzygania sporow) powinny bye rozwijane
i promowane w pol^czeniu ze skutecznymi i solidnymi mechanizmami egzekwowania
przepisow na szczeblu panstw czlonkowskich, zapewniaj^ymi anonimowosc skarg i
wprowadzaj^cymi odstraszaj^ce sankcje, wraz z koordynacj^ na szczeblu UE;
• pahstwa czionkowskie powinny - o ile jeszcze tego nie uczyniJy - powolac lub uznac na
szczeblu krajowym organy publiczne lub specjalne organy takie jak u r z ^ arbitra.

odpowiedzialne za egzekwowanie dzialan maj^cych na celu zwatczanie nieuczciwych
praktyk w laricuchu dostaw zywnosci; uwaza, ze takie organy publiczne mog^ uiatwiac
egzekwowanie, np poprzez uzyskanie uprawnienia do wszczynania i prowadzenia
dochodzeh z wlasnej inicjatywy i na podstawie informacji nieformalnych lub skarg
przyjmowanych na zasadzie poufiiosci (co pozwoli unikn^c „czynnika strachu"), a takze
mog^ peinic rol? mediatora mi^dzy stronami sporu; podkresla koniecznosc wzajemnego
uznawania i skutecznej wspotpracy na szczeblu UE mi^dzy organami krajowymi w celu
zapewnienia wymiany odpowiednich infonnacji, zwtaszcza na temat dobrych praktyk, a
takze specjalistycznej wiedzy z zakresu nowych rodzajow nieuczciwych praktyk
handlowych, przy pehiym poszanowaniu zasady pomocniczosci.
Odnosz^c wyzej wskazane rozwazania prawne do zaistniaiego stanu ^ktycznego w
zakresie dystrybucji produktow leczniczych, stanowi^ego przyczyn? wystosowania niniejszej
petycji, wskazujemy na nast^uj^ce okolicznosci jako przyktad monopolistycznych zachowan
uprzywilejowanych podmiotow. Jedna z najwi^kszych hurtowni fermaceutycznych w Polsce w
2014 roku rozpocz^a dodatkow^ dzialalnosc gospodarcz^ pod odmienn^ firTn4 oraz za
posrednictwem specjalnie utworzonego w tym celu podmiotu, polegaj^c^ na samodzielnyra
wytwarzaniu wlasnych produktow w postaci suplementow diety. Zastosowano technik?
sprzedazy przedmiotowych produktow polegaj^cq na ich nazwaniu w sposob tozsamy z nazwami
produktow leczniczych (np. Melisa, Mi^ta, Pokrzywa, Rumianek itp.) powszechnie
ftinkcjonuj^cych na rynku jako produkty lecznicze. Poprzez takie post^powanie swiadomie
wprowadza w bl^d rzesze pacjentow, ktorzy nie posiadaj^ specjalistycznej wiedzy na temat
roznicy pomi^dzy lekiem a suplementem diety, zakupuj^ je w przeswiadczeniu, iz to produkty
lecznicze lub posiadaj^ce takie same wlasciwosci, czyli zawieraj^ce okreslon^ substancj? czynn^.
Zauwazyc nalezy, ze oferowane
w aptekach - miejscach zaufania publicznego podawane przez
Farmaceutow - osoby zaufania spoiecznego. W efekcie hurtownia fermaceutyczna przestaje
dystrybuowac produkty lecznicze, tj. stopniowo odst^puje od podstawowego celu, dla ktorego
zostala utworzona, na rzecz oczywiscie bardziej dochodowego zaj^ia polegaj^cego na wlasnej
produkcji i dystrybucji suplementow diety. Co w i ^ j telemarketing hurtowni prowadzi aktywn^
promocj? swoich wyrobow przedkladaj^c ich sprzedaz nad dystrybucj? produktow leczniczych.
Abstrahuj^c od powyzszych wskazanych pizepisow unijnych dotycz^cych produktow
spozywczych, marginalnie wskazac nalezy rowniez, iz zgodnie z art 433. § 1. ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 r , Nr 16, poz. 93 z pozn. zm.), firma
przedsi^biorcy powinna odrozniac si? dostatecznie od firm innych przedsi^biorcow
prowadz^cych dzialalnosc na tym samym rynku. Natomiast § 2 uzupetnia ten nakaz, precyzuj^c,
iz firma nie moze wprowadzac w bt^d, w szczegolnosci co do osoby przedsi^iorcy, przedmiotu
dzialahiosci przedsi^biorcy, miejsca dzialalnosci, zrodel zaopatrzenia. Jednoczesnie ustawa z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz U. 1993 r. Nr 47 poz. 211 z
pozn zm.) w art. 10 ust. 1 precyzuje, iz czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie
towarow lub ushig albo jego brak, ktore moze wprowadzic klientow w bl^d co do pochodzenia,
ilosci, jakosci, skladnikow, sposobu wykonania, przydatnosci, mozliwosci zastosowania,
naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarow albo ushig, a takze zatajenie ryzyka,
jakie wi^ze si? z korzystaniem z nich. Ponadto art. 15 ust. 1 wspomnianej ustawy uscisla, iz jedn^
z przeslanek okreslaj^cych czyn nieuczciwej konkurencji, jest utrudnianie innym
przedsi?biorcom dost?pu do rynku. Czyn ten, jak wskazuje usL 2 moze polegac w szczegolnosci
na:

1) ograniczeniu w istotny sposob lub wyl^czeniu mozliwosci dokonywania przez klienta zakupu
u innego przedsi^biorcy;
2) stworzeniu sytuacji powoduj^cych posrednio lub bezposrednio narzucenie klioitom przez
podmioty trzecie koniecznosci dokonania zakupu u danego przedsi^biorcy lub u przedsi^biorcy, z
ktorym dany przedsi^biorca pozostaje w zwi^zku gospodarczym.
Co wi^cej, ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument6w (Dz.U 2007
Nr 50 poz. 331 z pozn. zm.) w art 9 ust. 1 zakazuje naduzywania pozycji dominuj^cej na rynku
wlasciwym przez jednego lub kilku przedsi^biorcow, a to ma miejsce w opisywanej sytuacji na
rynku dystrybucji lek6w.
W tym wypadku mozna takze mowic o wykorzystywaniu stosunku uzaleznienia, jaki l^cz^
producenta produktu leczniczego z hurtowni^ farmaceutyczn^ i jego calkowit^ bezradnosc w tym
zakresie. W jaki sposob zatem producent lekow winien dokonywac obrotu swoim wyrobem,
skoro hurtownia farmaceutyczna przestaje w tym posredniczyc, gdyz zaczyna obracac wlasnymi
produktami, ktore - jak juz zostalo wspomniane suplementami diety czyli produktami
spozywczymi, a nie produktami leczniczymi. Konsekwencj^ takiego post^owania przez
hurtowni? farmaceutycznq jest ograniczanie pacjentom dost^pu do produktow leczniczych, kt6re
zostaj^ zast^ione wytworzonymi przez ni^ produktami spozywczymi. Wobec powyzszego,
skoro takiego rodzaju post^powanie jest dozwolone czy nie nalezaloby zatem zwolnic
producentow lekow, przede wszystkim lek6w OTC z obowi^zku dokonywania obrotu swoimi
produktami za posrednictwem hurtowni fermaceutycznej w dostawach do aptek i sklepow
zielarsko-medycznych lub zakazania hurtowniom farmaceutycznym dystrybuowania takich
samych z nazwy produktow spozywczych zwanych suplementami diety do wymienionych wyzej
podmiotow detalicznych? W zaistnialej sytuacji hurtownia posiada w zasadzie same przywileje,
natomiast producent lekow jest ograniczany, a wr?cz ubezwlasnowolniony przez hurtownie
fannaceutyczne w dost^pie do rynku, a tym samym do pacjenta. Dla firm wytwarzaj^cych leki
ziolowe oznacza to w zasadzie powolny upadek a pacjent jest oszukiwany poprzez oferowanie
mu zamiast leku produktu spozywczego. Pragniemy nadmienic, ze sytuacja wytworcow lek6w
ziolowyc^ staje si? dramatyczna, gdyz nast?pne hurtownie fermaceutyczne wzoruj^c si?
przykladem najwi?kszej z nich, takze wprowadzaj^ marki wtasne i juz dystiybuuj^ b^dz w
najblizszym czasie b?d4 to robic, co w konsekwencji znacznie przyspieszy upadek uzaleznionych
od nich wytw6rc6w lekow. Nalezy wskazac, iz dalsze akceptowanie istniej^cego stanu prawnego,
ktory ewidentnie nie zd^za za zmianami wyst?puj^cymi na rynku w konsekwencji jest
wspieramem produkcji i dystiybucji produktow spozywczych, kt6re nie podlegaj^ niemalze
zadnej kontroli i dla ktorych nie jest wymagana ani rejestracja ani szczegolowa dokumentacja
g w a r a n t u j ^ jakosc, skutecznosc i bezpieczehstwo stosowania. Nalezy uznac, iz takie
postepowanie bezsprzecznie nie lezy w najlepiej poj?tym interesie pacjenta, a wr?cz przeciwnie zagraza jego zdrowiu, a w dalszej perspektywie wobec ich powszechnej dost?pnosci,
jednoczesnie braku odpowiednich regulacji i obostrzeh dotycz^cych ich produkcji i skladu nawet zyciu.
Z uwagi zatem na ksztah obowi^jqcych przepisow i zasygnalizowany problem,
konieczne jest, aby Ministerstwo Zdrowia podj?lo konkretne kroki, aby przeciwdzialac zaistnialej
sytuacji, w ktorej producent ziol zarejestrowanych jako produkty lecznicze staje si? bezradny
wobec braku ch?ci ze strony hurtowni farmaceutycznych zaj?cia si? ich obrotem mimo, iz
wypelniali to zadanie przed uruchomieniem wlasnej produkcji takich samych z nazwy, ale
produktow spozywczych. Dochodzi bowiem do sytuacji, w ktorej interes ekonomiczny
wytworcy leku ziolowego, uzalezniony jest od dobrej lub zlej woli hurtowni fermaceutycznej

oraz jcj poczynah ekonomicznych, co stanowi zagrozenie dla wszystkich producentow wyrobow
leczniczych. Czy w takim wypadku producent lekow powmien pogodzic si? z tym, ze w Polsce
nast^pil koniec rynku zielarsko-medycznego a miejsce zioi zarejestrowanych jako produkty
lecznicze, nadzorowane i kontiolowane przez powotane Organy Pahstwowe (Nadzor
Farmaceutyczny), zast^pi^ suplementy diety, niewiadomej jakosci produkty spozywcze?
Czy Ministerstwo Zdrowia nie powinno czuwac na strazy zdrowia kazdego czlowieka,
zgodnie z art. 68 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach ktorego kazdy pacjent ma
prawo dost?pu do lekow? Tymczasem dzi?ki istniej^cej regulacji, jego prawo jest ograniczane i
reglamentowane a pacjent ma dost?p do ziol leczniczych jedynie w wybranych aptekach b^dz
sklepach zielarsko-medycznych. Gdzie wobec tego, jezeli nie w aptekach pacjenci maj^ nabywac
ziolowe produkty lecznicze jezeli uniemozliwia si? ich dotarcie do odbiorcow przez podmioty
posrednicz^ce w obrocie lekami, ktore de facto decyduj^ o tym, co b?dzie dost?pne w aptekach.
Sytuacja ta jest gt?boko patologiczna i rodzi zagroienia dla bezpieczetistwa leczniczego
pacjentaw, kt6rzy chc^ korzystac ze standaryzowanych leczniczych produkt6w naturalnych z
odpowiedni^ ilosci^ substancji czynnych, bezpiecznych dla zdrowia i powoduj^cych jego
polepszenie. Suplementy diety („ziolowe") nie tylko wprowadzaj^ pacjentow w W^d, ale co
wazniejsze nie z^ewniaj^, ze ich stosowanie przyniesie jakikolwiek pozytywny efekt a brak
koniecznosci standaryzacji jakosciowej wypacza ich zastosowanie.
Bior^c pod uwag? przytoczone wyzej przepisy wraz z dokonan^ ich subsumcj^ oraz
naswietleniem aktualnej sytuacji faktycznej istniej^cej na rynku fermaceutycznym, zasadne jest
wprowadzenie w ustawie prawo fermaceutyczne zakazu sprzedazy przez hurtownie
farmaceutvczne do aptek i sklepow zielarsko-medycznych produktow spozywczych
(suplementow diety) tozsamvch nazwa i charaktervstvk^ z produktem leczniczym. W tym
miejscu nalezy wskazac, iz powyzsza propozycja nie stoi w sprzecznosci z zasadami wolnej
konkurencji, gdyz proponowane ograniczenie byloby dokonane ze wzgl?du na dobro ogohi i
ochron? konsument6w/pacjent6w przed ograniczeniem ich dost?pu do lekow
W zwi^zku z powyzszym, Polski Komitet Zielarski takze wnosi i wywodzi, jak w
niniejszej petycji o zmian? art. 72 ust. 1 Prawa farmaceutycznego poprzez wlasciwq
implementacie wskazanei w przedmiotowvm pismie Dvrektvwv i dopuszczenie producentow
lekow do obrotu hurtowego wytworzonych przez siebie produkt6w leczniczych bez koniecznosci
zakladania przez nich w tvm celu hurtowni farniaceutvcznych.

Z powazaniem

Malgorzala Gorska-Paukszta
Sekretarz Generahiy ZG PKZ

dr hab^^^al^mar Buchwald, prof. IWNiRZ
WicepiSzes ZG PKZ

