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Przedłużenie mandatu Europejskiej Agencji 
Leków 

11 listopada 2020 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek w sprawie wzmocnienia Europejskiej Agencji Leków 
(EMA). Proponowane rozporządzenie umożliwi EMA m.in. lepsze przewidywanie ewentualnych niedoborów 
produktów leczniczych i zapewnienie ich terminowego rozwoju, aby poprawić zdolności UE do reagowania na 
stany zagrożenia zdrowia publicznego. 22 czerwca 2021 r. parlamentarna Komisja Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła sprawozdanie w tej sprawie. Ma ono 
zostać poddane pod głosowanie podczas lipcowej sesji plenarnej, co pozwoli ustalić stanowisko negocjacyjne 
Parlamentu i utoruje drogę do negocjacji międzyinstytucjonalnych. 

Kontekst 
Wniosek Komisji w sprawie wzmocnienia roli EMA w zakresie gotowości na sytuacje kryzysowe i zarządzania 
kryzysowego jest częścią pakietu legislacyjnego dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej, obejmującego 
trzy elementy i przedstawionego w celu poprawy unijnych ram bezpieczeństwa zdrowotnego. Pakiet 
obejmuje komunikat, wniosek dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych 
zagrożeń zdrowia oraz wnioski dotyczące odpowiednio rozporządzeń w sprawie przedłużenia mandatów 
EMA i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Jak podkreśla Komisja, obie agencje 
odgrywają wiodącą rolę w działaniach UE na rzecz walki z pandemią koronawirusa, ale muszą mieć większe 
uprawnienia, aby lepiej chronić obywateli UE i reagować na transgraniczne zagrożenia dla zdrowia. 

Wniosek Komisji Europejskiej 
Wniosek ma wzmocnić EMA, aby mogła ułatwiać skoordynowaną reakcję na kryzysy zdrowotne na szczeblu 
UE dzięki monitorowaniu i ograniczaniu ryzyka niedoborów leków o krytycznym znaczeniu i wyrobów 
medycznych; udzielaniu porad naukowych na temat leków, które mogą być wykorzystywane do leczenia i 
diagnozowania chorób powodujących te kryzysy i do zapobiegania im; koordynowaniu badań służących 
monitorowaniu skuteczności i bezpieczeństwa szczepionek oraz koordynacji badań klinicznych. Dzięki 
proponowanemu rozporządzeniu powstaną m.in. nowe struktury EMA, takie jak grupa zadaniowa ds. 
stanów zagrożenia powoływana w stanach zagrożenia zdrowia publicznego. Grupa Sterująca ds. Leków i 
Grupa Sterująca ds. Wyrobów Medycznych będą odpowiedzialne m.in. za monitorowanie podaży i popytu, 
aby zapobiegać niedoborom w przypadku poważnych zdarzeń lub kryzysów zdrowotnych. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
Parlament konsekwentnie promuje spójną unijną politykę zdrowotną, która koncentruje się na 
niedoborach leków. Projekt sprawozdania dotyczący ww. wniosku omówiono w Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) 15 kwietnia 2021 r. 22 
czerwca 2021 r. przeprowadzono głosowanie końcowe w komisji. W sprawozdaniu przedstawiono m.in. 
utworzenie interoperacyjnej platformy cyfrowej służącej monitorowaniu niedoborów leków i 
sprawozdawczości na ten temat. Aby zaradzić niedoborom stwierdzonym w trakcie pandemii podczas 
badań klinicznych, w sprawozdaniu opowiedziano się za skoordynowanymi, dobrze opracowanymi i 
zakrojonymi na szeroką skalę badaniami klinicznymi oraz podkreślono, że należy w większym stopniu 
informować o nich obywateli. W sprawozdaniu wezwano również do większej przejrzystości i 
upubliczniania prac grup sterujących. Po formalnym przyjęciu stanowiska przez Parlament będzie można 
rozpocząć negocjacje międzyinstytucjonalne. Rada wypracowała swoje stanowisko 15 czerwca 2021 r. Na 
tym samym posiedzeniu przyjęła konkluzje w sprawie dostępu do leków i wyrobów medycznych z myślą o 
silniejszej i odpornej UE, przy czym podstawą są trzy filary: dostęp do leków, ich dostępność i 
zrównoważoność. 
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 2020/0321(COD); 
komisja przedmiotowo właściwa: ENVI; sprawozdawca: 
Nicolás González Casares (S&D, Hiszpania). Aby uzyskać 
dodatkowe informacje, zob. „Legislacyjny rozkład jazdy” PE – 
dossier pakietu dotyczącego Europejskiej Unii Zdrowotnej: 
transgraniczne zagrożenia zdrowia; przedłużenie mandatu 
ECDC, a także przedłużenie mandatu EMA.  
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