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‘European Union Local Language Requirements and How Labeling Systems May 
Provide a Solution’ Bob Tilling from Pharmaceutical Technology Europe May 2003 
 
Wymagania i systemy etykietowania Unii Europejskiej wobec języka danego 
kraju  
 
Ten artykuł ma za zadanie poinformować czytelników o zmianach dotyczących 
wymagań wobec języków dla krajów Unii Europejskiej. Pierwsza część wyjaśnia 
powody, dla których te wymogi językowe są coraz trudniejsze do spełnienia, natomiast 
druga cześć, oparta na wiedzy stosowanej, podaje pewne potencjalne rozwiązania.  
 
Wiele wymagań dotyczących etykietowania leku zawiera się w aktualnych przepisach Unii 
Europejskiej i obowiązują one we wszystkich krajach członkowskich. Poszczególne kraje 
członkowskie mogą wymagać etykietowania w ich własnym języku, gdy produkt trafia do 
ostatecznego uŜytkownika, bez względu na to, czy jest on do uŜytku powszechnego czy 
profesjonalnego. Kraje członkowskie mogą równieŜ autoryzować informacje w jednym lub 
wielu językach Wspólnoty Europejskiej.  
 
Te lokalne wymagania nie są nowe; ciągle wzrastająca liczba wymaganych języków na 
etykietach produktów, połączona ze zwiększoną kontrolą konsumentów w tej kwestii, 
spowodowała większe zainteresowanie pewnymi regulacjami. Obecnie waŜne jest 
rozpoczęcie wprowadzania podobnych zmian legislacyjnych dotyczących wymagań 
językowych do prawa UE przez niektóre kraje, aby mogły one uŜywać własnych języków na 
etykietach. Te kraje to Polska, Węgry i Czechy, wraz z dalej połoŜonymi w Azji.  
 
 Jest prawie pewne, ze kraje wschodniej Europy będą musiały usankcjonować podobne prawo 
o potrzebach etykietowania we własnych językach z powodu planowanego rozszerzenia UE ( 
wyznaczonego na 1 maja 2004) z 15 członków do 25. Nowe kraje to Cypr, Czechy, Estonia, 
Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja i Słowenia. Te kraje, znane obecnie jako 
„kraje wstępujące”, mają w planach wprowadzenie wymagań obowiązujących juŜ w UE. 
Spodziewa się równieŜ, Ŝe Bułgaria i Rumunia dołączą do UE w 2007. Część warunków 
udziału oznacza dla kaŜdego kraju przystosowanie reguł wspólnoty, standardów i przepisów, 
które tworzą prawo UE. Jest równieŜ prawie pewne, Ŝe nowe kraje UE przystosują wymogi 
etykietowania. Niektóre kraje juŜ wprowadzają zmiany w tych przepisach.  
 
Fuzje i firmy nabyte 
 
Bardziej zaskakującym powodem dla umieszczania coraz większej liczby języków na 
etykietach jest nabywanie (wydawałoby się, Ŝe nigdy niekończące się) mniejszych firm 
farmaceutycznych przez duŜe, międzynarodowe. Takie zjawisko dramatycznie zwiększa 
potencjalny rynek dla mniejszych fabryk, poniewaŜ nagle mogą one wykorzystać dobrze 
ustabilizowane drogi dystrybucji, z których międzynarodowe firmy czerpią zyski. To otwiera 
rynki w krajach, które nie były wcześniej brane pod uwagę, prowadząc do wzrastającej 
potrzeby obecności innych języków na etykietach. Wiele ostatnich projektów etykiet uległo 
rozszerzeniu, by zapewnić dodatkową stronę, umoŜliwiającą wydrukowanie informacji. Jest 
to zwykle skutkiem kupna mniejszej firmy i chęci dystrybucji jej produktów przez 
wykorzystanie rynków większej firmy.  
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Innym powodem do szukania rozwiązań dla potrzeb etykietowania w lokalnym języku są, 
zdarzające się, co jakiś czas, fuzje międzynarodowych firm farmaceutycznych. Ostatnia fuzja 
między firmami: Pfizer i Pharmacia jest dobrym i typowym przykładem. Podobnie kilka 
innych waŜnych fuzji doszło do skutku w ciągu ostatnich 18 miesięcy. Doświadczenie uczy, 
Ŝe zwykle takie fuzje prowadzą do zwiększonej dystrybucji kaŜdego z produktów firmy i 
dlatego powstaje potrzeba etykietowania w lokalnym języku. To wymaganie jest często 
powiązane z koniecznością zmiany adresu kontaktowego wytwórcy na etykiecie i to wymusza 
modyfikacje w tekstach etykiet.  
 
Istnieją dwa inne wymagania, których konsekwencjami są juŜ uzupełnienia systemu w 
lokalnych językach. Dla UE obowiązuje Conformite European (CE ),a dla rynku 
amerykańskiego – Code of Federal Regulations. Dalsze komplikacje dotyczą ulotek i kodów. 
Wszystkie te dane powinny być umieszczone w kaŜdym z europejskich języków. To nie musi 
być 25 zupełnie roŜnych języków rozszerzonej UE, poniewaŜ w niektórych krajach istnieje 
ten sam język, ale moŜe teŜ być wymaganych więcej niŜ 25 języków. Doświadczenie 
wskazuje, Ŝe najlepiej wymagania dotyczące ulotek rozpatrywać oddzielnie niŜ te związane z 
etykietami.  
 
MoŜliwe rozwiązania 
 
Wyjaśniwszy powody, dla których wymagania etykietowania w języku lokalnym uległy 
rozszerzeniu i prezentują nowe wyzwanie dla firm farmaceutycznych, moŜemy zająć się 
moŜliwymi rozwiązaniami i potencjalnymi zmianami w produkcji. Tradycyjnym 
rozwiązaniem było wprowadzenie innowacji w etykiecie, polegające na umieszczeniu 
wszystkich wymaganych języków w pojedynczej „ksiąŜeczkowej” etykiecie. Funkcjonowało 
to dobrze do czasu, gdyŜ taka ulotka jest w stanie pomieścić 15 języków członków UE. Nie 
jest jednak moŜliwe, by etykieta mogła być utworzona w 25 językach, tak by przy uŜyciu 
drukarki z termicznym transferem moŜna było na niej umieścić dodatkowe informacje, takie 
jak numer serii i datę waŜności. Jest oczywiście moŜliwe dodanie tych informacji 
bezpośrednio do produktu przy uŜyciu oddzielnej operacji np. przy wykorzystanie kodera 
atramentowego. Nawet, jeśli problem dodatkowych informacji jest rozwiązany w inny 
sposób, to ulotka moŜe być niefunkcjonalna dla małych produktów i o nieregularnym 
kształcie.  
 
Innym potencjalnym rozwiązaniem jest uŜycie etykiety w jednym języku dla kaŜdego kraju. 
Zakładając, Ŝe znane jest ostateczne miejsce, gdzie trafi produkt, rozmiar ulotki moŜe być 
zmniejszony do minimum. Jeśli liczba produktów i wariantów krajów jest duŜa, moŜe to 
uczynić proces bardziej złoŜonym, naraŜonym na błędy i prawie pewnie będzie to miało 
wpływ na asortyment. Czy rzeczywiście etykietka moŜe być w jednym języku? Być moŜe 
stanie się konieczne etykietowanie produktów, zarówno w języku wynalazcy, by ułatwić 
rozpoznanie w czasie produkcji i dystrybucji, jak i w języku docelowego rynku. MoŜe się 
równieŜ zdarzyć, ze rynek wymaga wielu języków, jak to się dzieje w Belgii i Szwajcarii. 
Jedną z opcji w tym przypadku moŜe być obejście zasad danego kraju poprzez redagowanie 
ulotek dla grup krajów np. dla Skandynawii ( norweski, szwedzki, fiński, duński) lub 
południowej Europy ( portugalski, hiszpański, włoski i grecki). To rozwiązanie moŜe mieć 
wiele wariantów i zredukować koszty do minimum, ale istnieją tutaj podobne ograniczenia 
jak przy opcji jednego języka. Wiele oryginalnych produktów moŜe zostać w ten sposób 
wykluczonych z niektórych krajów, poniewaŜ nie będą miały informacji we właściwym 
języku.  
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Języki 
 
Etykietowanie produktów zgodnie ze wszystkimi wymaganiami językowymi będzie 
gwarantować duŜą uniwersalność, ale teŜ moŜe stwarzać inne problemy. Nie jest to 
odpowiednie rozwiązanie dla produktów o małych rozmiarach i ograniczonej powierzchni, 
chyba, Ŝe rozmiar opakowania będzie zwiększony. Niektóre opakowania mogą się stać 
fizycznie niepraktyczne, szkodliwe dla środowiska. PoniewaŜ nie ma jednego idealnego 
rozwiązania wobec wszystkich omawianych problemów, moŜe być zastosowane złoŜone 
postępowanie.  
 
Pomocna jest znajomość ostatecznego celu etykietowanego produktu, aby uŜyć złoŜonego 
postępowania. Jeśli przeznaczenie jest znane na etapie produkcji, nie jest zbyt trudno 
odtworzyć dane kraju docelowego z systemu ERP ( enterprise resource planning) i 
wydrukować etykiety w odpowiednim języku. W przypadku, gdy kraj docelowy jest 
nieznany, takie rozwiązanie jest niemoŜliwe. ChociaŜ dotychczas wszystkie języki UE mogły 
być zawarte na jednej wystarczająco duŜej etykiecie, to będzie to musiało zostać zmienione, 
w 2004, kiedy UE zostanie rozszerzona do 25 członków, wówczas Ŝadna etykieta nie będzie 
wystarczająco duŜa, by pomieścić wymagane języki.  
 
Według doświadczeń autora dobrym rozwiązaniem jest wydrukowanie etykiety w 6 
najbardziej popularnych językach UE dla danego produktu. Etykieta taka jest mniejsza niŜ 
jest to wymagane i pozostaje miejsce na dodatkowa etykietę. Pozwala to na wysłanie 
produktu bezpośrednio na jeden z 6 najwaŜniejszych rynków UE bez dodatkowego 
etykietowania. Takie rozwiązanie pozwala na odpowiedni asortyment produktów w 6 
wyznaczonych krajach. Łączenie go z systemem etykietowania w krajach docelowych moŜe 
być krokiem naprzód w rozwiązywaniu problemów wymagań dotyczących lokalnych 
języków.  
 
Systemy specyficzne dla poszczególnych krajów działają poprzez skanowanie produktu, który 
ma być wysłany i sprawdzanie systemu etykietowania za pomocą odpowiedniego kodu. 
Centralna baza etykietek jest sprawdzana, by ustalić, który z 6 języków pojawił się na 
produkcie i zostaje to porównywane z wymaganiami językowymi kraju docelowego, które z 
kolei są zawarte w bazie danych systemu ERP. Jeśli wszystkie wymagane języki są 
uwzględnione, operator jest informowany i produkt staje się gotowy do wysłania. Jeśli nie – 
operator dostaje informacje o potrzebie uzupełniającej etykiety. Jest ona automatycznie 
drukowana i umieszczana obok istniejącej juŜ etykiety. By zapewnić wysoki poziom 
dokładności, system etykietowania moŜe wyeliminować dodatkowe nakłady operatora i 
produkuje etykiety na zapas. Jeśli to moŜliwe, wszystkie wzory etykiet powinny być 
drukowane na takim samym rodzaju papieru, poniewaŜ tylko jedna drukarka jest wymagana 
na kaŜdej stacji drukowania i w ten sposób ilość błędów na etykietach jest redukowana. Jeśli 
nie wystarcza jeden wymiar etykietek ( np. wymagane są trzy róŜne rozmiary), mogą zostać 
uŜyte 3 drukarki jednocześnie w celu zachowania dokładności. Zapewni to odpowiednią ilość 
róŜnych etykietek ( etykietki na pudełka, kartony i palety) bez konieczności ponoszenia 
nakładów przy kaŜdorazowej zmianie drukarki lub rodzaju etykietki.  
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Baza danych  
 
Inteligencją i siłą specyficznych dla danego kraju systemów jest baza danych zawierająca 
tabele z lokalnymi językami, stworzone dla kaŜdego z wymaganych języków. KaŜdy wyraz  
 
 
Lub wyraŜenie w lokalnym języku ma swój odpowiednik w języku wynalazcy. Eliminuje to 
konieczność znajomości obcych języków przez twórców etykietek i tych, którzy je drukują, 
co jest waŜne w unikaniu błędów przy tłumaczeniach. Baza danych z językiem lokalnym 
powinna być dobrze chroniona, zawierać archiwum i, oczywiście powinna być zawarta w 
ogólnej walidacji systemu etykietowania.  
 
Takie zautomatyzowane systemy etykietowania muszą być zwalidowane do uŜycia wraz z 
maszynami przemysłu farmaceutycznego. Walidacja powinna być skoncentrowana na 
tabelach z baz danych i automatycznym procesie wyboru języka. Większość kupujących 
spodziewa się pomocy ze strony programu komputerowego, wybierają go na podstawie 
doświadczeń z farmaceutycznym lub medycznym przemysłem. Zawartość tabel bazy danych 
jest weryfikowana i zatwierdzana, więc zmieniające się lub po raz kolejny projektowane 
etykietki nie stwarzają konieczności duŜej rewalidacji. Testowanie słuŜy upewnieniu się, czy 
poprawny kod produktu odpowiada poprawnemu formatowi, i czy zawiera odpowiednie 
elementy językowe z bazy danych.  
 
Tłumaczenia 
 
Poza potrzebą obsługi systemu etykietowania w celu dokumentacji procedur i całkowitej 
walidacji w zatwierdzonym protokole, największy problem podczas etykietowania pojawia 
się, gdy zachodzi potrzeba dokumentacji i tworzenia tłumaczeń. Tłumaczenia są źródłem 
potencjalnych błędów, zarówno podczas samego procesu tłumaczenia, jak i podczas 
drukowania i tworzenia etykiet, poniewaŜ sprawdzanie i inspekcje są trudne w przypadku, 
gdy personel nie zna danego języka. Wybór tłumacza jest, zatem niezwykle waŜny, gdyŜ 
zapewnia dokładność, zgodność i techniczną poprawność. PoniewaŜ mogą pojawić się 
trudności w znalezieniu odpowiednio doświadczonych tłumaczy, etap weryfikacji podczas 
procedury jest dobrym pomysłem. Jeśli to moŜliwe, tłumaczenia powinny zostać wysłane do 
eksperta w danym kraju, który ma odpowiednią wiedzę na temat produktu i umiejętności 
językowe na tyle duŜe, by móc rozstrzygnąć, czy tłumaczenie jest do przyjęcia. Po raz 
kolejny, doświadczenie wskazuje, ze trzeba docenić czas, organizację i koszty włoŜone w 
rozpoczęcie działania i prowadzenia takiego systemu weryfikacji tłumaczenia. Ten złoŜony 
sposób pokonuje długą drogę w kierunku spełnienia wymagań produkcji leku w duŜej ilości i 
potwierdzenia wyposaŜenia go w etykietę we właściwym języku przed wysyłką. ChociaŜ 
niektóre zasoby są etykietowane dwa razy, natura aplikacji nie pozwala tego uniknąć.  
 
Przy łączeniu powyŜszych sposobów, powinien być podjęty kaŜdy wysiłek w celu upewnienia 
się, czy miejsce na etykiecie zostało wykorzystane wystarczająco. Powinno zostać 
uwzględnione uŜycie odpowiednich rysunków lub symboli, jako, Ŝe zajmują one mniej 
miejsca i nie wymagają tłumaczenia. Jest jednak moŜliwe, Ŝe potencjalny uŜytkownik nie 
będzie wiedział, co oznaczają symbole, dlatego powinny one być wyjaśnione we wszystkich 
językach w ulotce. Instrukcje powinny być napisane we wszystkich językach UE, poniewaŜ 
umoŜliwia to umieszczenie dodatkowej etykiety na zewnątrz opakowania bez konieczności 
otwierania pudełek z produktem. Ograniczenie miejsca na etykiecie zwiększa znaczenie 
zawartości ulotki, jednak nie powinna ona być wielostronicowa.  
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Wnioski 
 
Doświadczenie wskazuje, Ŝe wraz z niewielkim planowaniem moŜna dostosować system 
etykietowania do wymagań językowych UE. Nowości takie jak „ksiąŜeczkowe” etykietki 
będą napotykały na trudności w związku ze wzrastającą liczbą języków. Z pomocą systemu 
etykietowania proces moŜe być zautomatyzowany do właściwego języka lub drukowania 
najbardziej popularnych języków, jeśli kraj docelowy jest nieznany w momencie produkcji. 
Dalsze udoskonalenia moŜe zapewnić w systemie etykietowania swego rodzaju inteligencja, 
która będzie decydować, czy potrzebna jest uzupełniająca etykieta dla danego produktu w 
momencie wysyłania do kraju docelowego. Dla wielu firm farmaceutycznych oznacza to 
dodatkowe etapy produkcji, spełniające wymogi językowe etykietowania. Podsumowując, 
planowanie i wprowadzanie takich rozwiązań moŜe zająć duŜo więcej czasu niŜ niektórzy 
uwaŜają.  
 
 
 
Tłumaczenie: Ilona Matyja – koło Farmacji Przemysłowej ISPE, Akademia Medyczna w 
Gdańsku, Wydział Farmaceutyczny, 17 lutego 2004 
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