Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii1)

Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
(Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 41 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Produkty

lecznicze

zawierające

w

swoim

składzie

pseudoefedrynę, posiadające, zgodnie z art. 23a ustawy
z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U.
z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.3)), kategorię
dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”,
w ramach jednorazowej transakcji sprzedaży mogą być
wydawane z apteki lub punktu aptecznego w opakowaniu
albo opakowaniach dopuszczonych do obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zawierających łącznie nie więcej
niż 720 mg pseudoefedryny w postaci soli.”;
2) po art. 56 dodaje się art. 56a w brzmieniu:
„Art. 56a. Kto, wbrew przepisowi art. 41 ust. 4a, w ramach
jednorazowej transakcji sprzedaży wydaje z apteki lub
punktu aptecznego produkty lecznicze zawierające
w swoim

składzie

pseudoefedrynę,

posiadające,

zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 6 września 2001 r.
– Prawo farmaceutyczne, kategorię dostępności

„wydawane

bez

przepisu

lekarza

–

OTC”,

w opakowaniu albo opakowaniach dopuszczonych do
obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zawierających

łącznie

więcej

niż

720

mg

pseudoefedryny w postaci soli,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do roku.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1)

Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie
z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca
1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych
oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998,
str. 37, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826,
z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 63, poz. 520, Nr 92, poz. 753
i Nr 98, poz. 817, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 143, poz. 962, Nr 213, poz. 1396 i Nr 228, poz. 1486
oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505
i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 92, poz. 753, Nr 95, poz. 788 i Nr 98,
poz. 817, z 2010 r. Nr 78, poz. 513 i Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 63, poz. 322 i Nr 82, poz. 451.
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