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Poprawka 14
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Zanieczyszczenie wody i gleby 
pozostałościami farmaceutycznymi jest 
coraz większym problemem dla 
środowiska naturalnego i budzi rosnące 
obawy w zakresie zdrowia publicznego. 
Konieczne jest podjęcie działań mających 
na celu ograniczenie potencjalnie 
szkodliwego wpływu na europejskie 
środowisko naturalne, zwłaszcza na wody 
powierzchniowe, wody gruntowe, wodę 
pitną oraz zdrowie publiczne. Dlatego też 
należy również podjąć działania w celu 
monitorowania niepożądanego
oddziaływania produktów leczniczych na 
zdrowie publiczne i środowisko naturalne. 
Nie może to prowadzić do cofnięcia 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu dla 
leków niezbędnych do leczenia 
zagrażających życiu lub poważnych 
chorób.

Or. en

Poprawka 15
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) Substancje farmaceutyczne są 
biologicznie czynne u ludzi z uwagi na 
swoje nieodłączne właściwości i często są 
skonstruowane tak, aby pozostawały
niezmienione podczas przechodzenia przez 
ciało człowieka. Taka stabilność oznacza, 
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że utrzymują się one również poza ciałem 
człowieka, co może powodować problemy 
natury środowiskowej, a to z kolei może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne.
Właściwe władze powinny monitorować 
negatywny wpływ produktów leczniczych 
na środowisko naturalne, aby umożliwić 
Agencji dokonanie ponownej oceny 
stosunku ryzyka do korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Problem pozostałości farmaceutycznych w środowisku naturalnym jest dobrze znany. Nie jest 
to wyłącznie kwestia ochrony środowiska naturalnego, lecz również zdrowia publicznego 
poprzez środowisko. Należy rozszerzyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii o 
negatywne skutki dla środowiska naturalnego. 

Poprawka 16
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”) oraz w dziedzinie 
koordynacji zawiadomień dotyczących 
bezpieczeństwa publikowanych przez 
państwa członkowskie.

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”), w dziedzinie koordynacji 
zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa 
publikowanych przez państwa 
członkowskie oraz udzielania 
społeczeństwu informacji dotyczących 
kwestii bezpieczeństwa.

Or. en
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Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo, by uzyskać więcej informacji na temat zagadnień dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i stosunku ryzyka do korzyści w przypadku 
zażywanych leków. Agencja ma do odegrania ważną rolę jako wiarygodne niezależne źródło 
informacji.

Poprawka 17
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”) oraz w dziedzinie 
koordynacji zawiadomień dotyczących 
bezpieczeństwa publikowanych przez 
państwa członkowskie.

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”), w dziedzinie koordynacji 
zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa 
publikowanych przez państwa 
członkowskie oraz udzielania 
społeczeństwu informacji dotyczących 
kwestii bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka 18
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
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dostęp do informacji dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we 
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być 
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Natomiast baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
informować odpowiednie państwa 
członkowskie o sprawozdaniach złożonych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Baza powinna być 
w pełni dostępna dla państw
członkowskich, Agencji i Komisji, oraz 
dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa. 

dostęp do informacji dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych w 
Unii oraz dzielenia się nimi, baza danych 
Eudravigilance powinna być aktualizowana 
i wzmacniana jako pojedynczy punkt 
zbierania takich informacji. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem nakładać 
na posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Natomiast baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
informować odpowiednie państwa 
członkowskie o sprawozdaniach złożonych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Aby zapewnić wysoką jakość informacji, 
państwa członkowskie powinny wspierać 
rozwój wiedzy fachowej w krajowych i 
regionalnych ośrodkach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Właściwe władze krajowe powinny 
gromadzić sprawozdania od tych 
ośrodków, a następnie przekazywać dane 
do bazy danych Eudravigilance. 
Baza powinna być w pełni dostępna dla 
państw członkowskich, Agencji i Komisji, 
oraz dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Lokalne i krajowe zespoły ekspertów ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii są 
blisko społeczeństwa i we właściwym miejscu, aby gromadzić i prawidłowo interpretować 
dane dotyczące skutków ubocznych leków (z uwagi na język, kulturę, styl życia). Aby 
zagwarantować wysoką jakość informacji przekazywanych do bazy danych Eudravigilance, 
pacjenci, pracownicy służby zdrowia oraz posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
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informują krajowe i lokalne ośrodki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii o skutkach 
ubocznych leków. Inaczej informacje nie mogłyby być prawidłowo interpretowane i straciłyby 
swoją wartość.

Poprawka 19
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań
sprawozdawczych. Baza danych powinna 
być w pełni dostępna dla państw 
członkowskich, Agencji i Komisji, oraz 
dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa.

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań
sprawozdawczych. Baza danych powinna 
być w pełni dostępna dla państw 
członkowskich, Agencji i Komisji, oraz 
dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa, we 
wszystkich językach urzędowych Unii 
Europejskiej.

Or. ro
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Poprawka 20
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań
sprawozdawczych.

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań
sprawozdawczych.

Z kolei zainteresowane państwa 
członkowskie powinny być jednocześnie 
informowane za pośrednictwem bazy 
danych Eudravigilance o sprawozdaniach
przekazywanych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
W celu zapewnienia wysokiej jakości 
informacji państwa członkowskie powinny 
wspierać rozwój wiedzy fachowej na 
szczeblu krajowych i regionalnych 
ośrodków odpowiedzialnych za nadzór 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Właściwe władze krajowe powinny 
gromadzić sprawozdania sporządzane 
przez te ośrodki i przekazywać dane do 
bazy Eudravigilence.

Baza danych powinna być w pełni 
dostępna dla państw członkowskich, 
Agencji i Komisji, oraz dostępna w 
odpowiednim zakresie dla posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz dla ogółu społeczeństwa.

Baza danych powinna być w pełni 
dostępna dla państw członkowskich, 
Agencji i Komisji, oraz dostępna w 
odpowiednim zakresie dla posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz dla ogółu społeczeństwa.
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Poprawka 21
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we 
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być 
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Natomiast baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
informować odpowiednie państwa 
członkowskie o sprawozdaniach złożonych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Baza powinna być 
w pełni dostępna dla państw
członkowskich, Agencji i Komisji, oraz 
dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa.

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych w 
Unii oraz dzielenia się nimi, baza danych 
Eudravigilance powinna być aktualizowana 
i wzmacniana jako pojedynczy punkt 
zbierania takich informacji. Państwa 
członkowskie nie powinny zatem nakładać 
na posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Natomiast baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
informować odpowiednie państwa 
członkowskie o sprawozdaniach złożonych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Aby zapewnić 
wysoką jakość informacji, państwa
członkowskie powinny wspierać rozwój 
wiedzy fachowej w krajowych i 
regionalnych ośrodkach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Właściwe władze krajowe powinny 
gromadzić sprawozdania od tych 
ośrodków, a następnie przekazywać dane 
do bazy danych Eudravigilance. 
Baza powinna być w pełni dostępna dla 
państw członkowskich, Agencji i Komisji, 
oraz dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa.
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Poprawka 22
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) W celu wzmocnienia przejrzystości 
kwestii związanych z nadzorem nad
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna utworzyć i aktualizować 
europejską stronę internetową nt. 
bezpieczeństwa leków. 

(6) W celu wzmocnienia przejrzystości 
kwestii związanych z nadzorem nad
bezpieczeństwem farmakoterapii Agencja 
powinna utworzyć i aktualizować 
europejską stronę internetową nt. 
bezpieczeństwa leków, we wszystkich 
językach urzędowych Unii Europejskiej.

Or. ro

Poprawka 23
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet ds. Oceny
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Komitet 
ten powinien składać się z niezależnych 
ekspertów naukowych kompetentnych w 
dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
leczniczych włącznie z wykrywaniem, 
oceną, minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie UE, należy 
utworzyć nowy komitet naukowy tj. 
Komitet ds. Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii. 
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nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Niezależna wiedza fachowa Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinna zostać zwiększona w stosunku do grupy 
koordynacyjnej. Grupa koordynacyjna nie jest wyspecjalizowanym organem ds. nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii – jej zadaniem jest zachowanie równowagi między ryzykiem 
i korzyściami. 

Poprawka 24
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet Doradczy
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Komitet 
ten powinien składać się z niezależnych 
ekspertów naukowych kompetentnych
w dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
leczniczych włącznie z wykrywaniem, 
oceną, minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Komitet 
ten powinien składać się z jednego
reprezentanta każdego z państw 
członkowskich, a także siedmiu członków 
wyznaczonych przez Komisję, w tym 
jednego przedstawiciela personelu 
medycznego i jednego przedstawiciela
pacjentów. Członkowie Komitetu muszą 
mieć kompetencje w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów leczniczych 
włącznie z wykrywaniem, oceną, 
minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
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Or. it

Uzasadnienie

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinien
zapewniać pełną reprezentację interesów zainteresowanych stron (zarówno państw 
członkowskich, jak i personelu medycznego i pacjentów) poprzez obecność przedstawicieli 
tych struktur i grup, którzy muszą mieć prawo uczestnictwa w dyskusjach i niezależnego 
wyrażania poglądów.

Poprawka 25
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet Doradczy ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Komitet 
ten powinien składać się z niezależnych 
ekspertów naukowych kompetentnych w 
dziedzinie bezpieczeństwa produktów 
leczniczych włącznie z wykrywaniem, 
oceną, minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet Doradczy ds. 
Oceny Stosunku Korzyści do Ryzyka
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii. Komitet ten powinien 
składać się z niezależnych ekspertów 
naukowych kompetentnych w dziedzinie 
bezpieczeństwa produktów leczniczych 
włącznie z wykrywaniem, oceną, 
minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jego 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia odpowiednich zmian 
w całym dokumencie).

Or. fr
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Uzasadnienie

Nazwa „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt ograniczająca i nie uwzględnia konieczności analizy leku pod 
względem stosunku korzyści do ryzyka, wskazując jedynie na samą analizę ryzyka. Tymczasem 
do kompetencji Komitetu należą „wszelkie kwestie dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem 
terapii” (wniosek dotyczący rozporządzenia, art. 1 pkt 12).

Poprawka 26
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie działań 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez 
zbieranie opłat pobieranych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zarządzanie tak zebranymi funduszami 
powinno być pod stałą kontrolą zarządu, 
aby zagwarantować niezależność Agencji.

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo, by uzyskać więcej informacji na temat zagadnień dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii i stosunku korzyści do ryzyka w przypadku 
zażywanych leków. Agencja ma do odegrania ważną rolę jako wiarygodne, niezależne źródło 
informacji.
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Poprawka 27
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie działań 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez 
zbieranie opłat pobieranych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zarządzanie tak zebranymi funduszami 
powinno być pod stałą kontrolą zarządu, 
aby zagwarantować niezależność Agencji.

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny być 
finansowane ze środków publicznych nie tylko dlatego, aby zapewnić ich niezależność, lecz 
również z uwagi na to, że państwa członkowskie ponoszą koszty związane ze skutkami 
ubocznymi zarówno pod względem zachorowalności, jak i śmiertelności. Według Komisji 
Europejskiej „ocenia się, że 5% wszystkich hospitalizacji spowodowanych jest skutkami 
ubocznymi, 5 % wszystkich pacjentów szpitali cierpi z powodu skutków ubocznych leków, 
które są również piątą z kolei najczęstszą przyczyną śmierci w szpitalach”. Środki publiczne 
przeznaczane na działania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny 
być postrzegane jako inwestycja. 

Poprawka 28
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
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z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie działań 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez 
zbieranie opłat pobieranych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zarządzanie tak zebranymi funduszami 
powinno być pod stałą kontrolą zarządu, 
aby zagwarantować niezależność Agencji.

z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. 

Or. en

Poprawka 29
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Pacjentów i 
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję.

(15) W przypadku nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych znajdujących się w 
obrocie krócej niż 3 lata lub w przypadku 
wydania dla produktu leczniczego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu pod 
warunkiem przeprowadzenia badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia 
lub w przypadku, gdy produkt ten jest 
objęty warunkami lub ograniczeniami 
dotyczącymi bezpiecznego i skutecznego 
stosowania produktu leczniczego, produkt 
taki powinien podlegać skrupulatnemu 
monitorowaniu po wprowadzeniu na rynek. 
Pacjentów i personel medyczny należy 
zachęcać do zgłaszania wszystkich 
podejrzewanych skutków ubocznych takich
produktów leczniczych, oznaczonych 
czarnym trójkątem wraz z odpowiednim 
wytłumaczeniem umieszczonym w 
streszczeniu charakterystyki produktu i na 
ulotce informacyjnej przeznaczonej dla 
pacjenta, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję.
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Or. en

Poprawka 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Pacjentów
i personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję.

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Pacjentów
i personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję. Zgłoszenia 
ze strony pacjentów muszą być 
dokonywane za pośrednictwem personelu 
medycznego.

Or. es

Poprawka 31
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
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pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu 
po wprowadzeniu na rynek. Pacjentów i 
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Europejską Agencję 
Leków ustanowioną rozporządzeniem
(WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca
2004 r. ustanawiającym wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru 
nad nimi oraz ustanawiającym Europejską 
Agencję Leków (zwaną dalej „Agencją”).

pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać nieprzerwanemu monitorowaniu 
po wprowadzeniu na rynek. Podobnie jak
w przypadku wszystkich leków, pacjentów
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Europejską Agencję 
Leków ustanowioną rozporządzeniem 
(WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. ustanawiającym wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru 
nad nimi oraz ustanawiającym Europejską 
Agencję Leków (zwaną dalej „Agencją”)..

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje poważny problem dotyczący zgodności, mający poważne konsekwencje dla zdrowia 
pacjentów i nakładający obciążenia na krajowe systemy opieki zdrowotnej. Takie 
jednoznaczne sformułowanie mogłoby dodatkowo zniechęcić pacjentów do przestrzegania 
schematu leczenia i pośrednio wpływać na zgłaszanie ewentualnych działań niepożądanych 
produktów nienależących do tej kategorii. Pacjentów i personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich ewentualnych działań niepożądanych.

Poprawka 32
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 

(15) W przypadku produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu po raz pierwszy i 
znajdujących się w obrocie krócej niż 3 
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badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Pacjentów i 
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję.

lata lub w przypadku wydania dla 
produktu leczniczego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadku, gdy 
produkt ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 
podlegać skrupulatnemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Pacjentów i 
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych takich produktów 
leczniczych, oznaczonych czarnym 
trójkątem▼ wraz z odpowiednim 
wytłumaczeniem umieszczonym w 
streszczeniu charakterystyki produktu, na 
opakowaniu zewnętrznym i na ulotce 
informacyjnej przeznaczonej dla pacjenta, 
a publicznie dostępny wykaz takich 
produktów powinien być aktualizowany 
przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia w przypadku wszystkich produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu po raz pierwszy, jak i intensywnie monitorowanych leków pomogą zarówno 
pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom zidentyfikować leki dopuszczone do obrotu po 
raz pierwszy i znajdujące się w obrocie krócej niż trzy lata, i zwiększą ich czujność, 
powodując zgłaszanie wszelkich mogących wystąpić działań niepożądanych.

Poprawka 33
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsze rozporządzenie stosuje się 
bez uszczerbku dla dyrektywy 95/46/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
24 października 1995 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych i 
swobodnego przepływu tych danych1 i 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie takich danych2. W celu 
wykrywania, oceny, zrozumienia działań 
niepożądanych i zapobiegania im oraz 
określania i podejmowania działań 
mających na celu ograniczenie ryzyka i 
zwiększenie korzyści produktów 
leczniczych, aby chronić zdrowie 
publiczne, należy umożliwić przetwarzanie 
danych osobowych w ramach systemu 
Eudravigilance przy jednoczesnym 
zachowaniu zgodności z prawodawstwem 
UE z zakresu ochrony danych. 
1Dz.U L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wysoce poufne dane osobowe, które powinny podlegać pełnej ochronie. 
Zob. również opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z kwietnia 2009 r.

Poprawka 34
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 3 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Art. 3 ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące 
brzmienie:
b) wnioskodawca wykazuje, że produkt 
leczniczy stanowi ważną innowację 
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terapeutyczną, naukową lub techniczną 
lub że przyznanie pozwolenia zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem jest w 
interesie pacjentów lub może doprowadzić 
do lepszej dostępności produktu 
leczniczego dla pacjentów lub zdrowia 
zwierząt na poziomie UE.

Or. en

Uzasadnienie

Praktyka pokazała, że obecne brzmienie doprowadziło do odmownych odpowiedzi na wnioski 
o centralne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu z powodu wąskiego rozumienia interesów 
pacjentów. W odniesieniu do dostępności produktów leczniczych, co jest problemem 
szczególnie w mniejszych państwach członkowskich, praktyka ta jest godna pożałowania. 
W związku z powyższym należy wyjaśnić, że jakakolwiek poprawa dostępności produktów 
leczniczych powinna uzasadniać dostęp do procedury scentralizowanej.

Poprawka 35
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) W art. 5 ust. 2 dodaje się następujące 
zdanie:

1) W art. 5 ust. 2 dodaje się następujące 
zdanie:

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest on wpierany przez 
Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, o którym mowa w art. 56
ust. 1 lit. aa).”.

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest on wspierany przez 
Komitet Doradczy ds. Oceny Stosunku 
Korzyści do Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, 
o którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa).”.
(Zmiana dotyczy całości tekstu; jego 
przyjęcie wiąże się z koniecznością 
wprowadzenia zmian w całym 
dokumencie).

Or. fr
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Uzasadnienie

Nazwa „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt ograniczająca i nie uwzględnia konieczności analizy leku pod 
względem stosunku korzyści do ryzyka, wskazując jedynie na samą analizę ryzyka. Tymczasem 
do kompetencji Komitetu należą „wszelkie kwestie dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem 
terapii” (wniosek dotyczący rozporządzenia, art. 1 pkt 12).

Poprawka 36
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest on wpierany przez 
Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, o którym mowa w art. 56 
ust. 1 lit. aa).”

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest on wspierany przez 
Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa).”

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana horyzontalna wymagana w całym wniosku. Wniosek ustanawia europejski Komitet 
Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i 
powierza mu ważne zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, ale 
przyznaje mu wyłącznie rolę doradczą bez żadnej władzy. Należy wzmocnić rolę komitetu i 
odzwierciedlić to w jego nazwie.

Poprawka 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 10a – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu Agencja może 
zażądać od posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przeprowadzenia 
badania bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, jeżeli istnieją obawy 
dotyczące ryzyka związanego z produktem 
leczniczym, który został dopuszczony do 
obrotu. Wymóg ten przedstawia się na 
piśmie i zawiera on szczegółowe 
uzasadnienie, cele oraz terminy 
przeprowadzenia badania i przedstawienia 
jego wyników.

1. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu Agencja może 
zażądać od posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przeprowadzenia 
badania bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, jeżeli istnieją obawy 
dotyczące ryzyka związanego z produktem 
leczniczym, który został dopuszczony do 
obrotu. Wymóg ten przedstawia się na 
piśmie i zawiera on szczegółowe 
uzasadnienie, oparte na argumentach 
naukowych, cele oraz terminy 
przeprowadzenia badania i przedstawienia 
jego wyników.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek o przeprowadzenie dodatkowego badania bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia 
powinien być motywowany względami naukowymi. Tymczasem wniosek Komisji nie jest 
wystarczająco precyzyjny w tej kwestii. 

Poprawka 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 10a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zależności od wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, Komisja może 
wycofać lub potwierdzić ten wymóg. Jeżeli 
Komisja potwierdzi wymóg, pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu zmienia się tak, 
aby uwzględnić w nim wymóg jako 
warunek przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, a system 
zarządzania ryzykiem jest odpowiednio 

3. W zależności od wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, Komisja może 
wycofać lub potwierdzić ten wymóg. Jeżeli 
Komisja potwierdzi wymóg, pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu zmienia się tak, 
aby uwzględnić w nim wymóg jako 
warunek przyznania pozwolenia na
dopuszczenie do obrotu, a system 
zarządzania ryzykiem jest odpowiednio 
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aktualizowany.” aktualizowany. Niezależnie jednak od 
tego, czy wymóg zostanie potwierdzony czy 
wycofany, Komisja musi szczegółowo 
wyjaśnić powody podjętej decyzji, która 
zostanie w należyty sposób odnotowana.”

Or. es

Poprawka 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 b
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Odnowione pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu jest ważne na czas 
nieograniczony, chyba że właściwy organ 
krajowy, w oparciu o uzasadnione 
przyczyny odnoszące się do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii lub 
niewystarczającej ekspozycji na produkt, 
podejmie decyzję o przyznaniu jednego 
dodatkowego pięcioletniego odnowienia, 
zgodnie z ust. 2..”

3. Odnowione pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu jest ważne na czas 
nieograniczony, chyba że właściwy organ, 
w oparciu o uzasadnione przyczyny 
odnoszące się do nadzoru nad
bezpieczeństwem farmakoterapii, podejmie 
decyzję o przyznaniu jednego 
dodatkowego pięcioletniego odnowienia, 
zgodnie z ust. 2..”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zachować korzyści ze zharmonizowanego i uproszczonego podejścia przyjętego w 
obecnym wniosku. Nowy wniosek nie powinien oznaczać cofnięcia ulepszeń wprowadzonych 
poprzednią zmianą prawodawstwa w zakresie leków, mającą na celu zmniejszenie liczby 
procedur odnowienia. Należy zachować pierwotne brzmienie dotyczące władz podejmujących 
decyzję.
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Poprawka 40
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 c
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 14 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„8. W wyjątkowych okolicznościach oraz 
po konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem 
spełnienia przez wnioskodawcę 
określonych warunków, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa produktu 
leczniczego oraz powiadomienia 
właściwych władz o wszystkich 
incydentach odnoszących się do 
stosowania tego produktu oraz działaniach, 
jakie mają zostać podjęte. Pozwolenie to 
może być wydane jedynie, gdy 
wnioskodawca może wykazać, że nie jest 
w stanie dostarczyć kompleksowych 
danych dotyczących skuteczności i 
bezpieczeństwa produktu leczniczego w 
normalnych warunkach stosowania z 
obiektywnych i wiarygodnych powodów 
oraz musi opierać się na przyczynach 
określonych w załączniku I do dyrektywy 
2001/83/WE. Kontynuowanie pozwolenia 
jest powiązane z roczną ponowną oceną 
tych warunków.”

„8. W wyjątkowych okolicznościach oraz 
po konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem
wprowadzenia przez wnioskodawcę
szczegółowych procedur, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa produktu 
leczniczego oraz powiadomienia 
właściwych władz o wszystkich 
incydentach odnoszących się do 
stosowania tego produktu oraz działaniach, 
jakie mają zostać podjęte. Pozwolenie to 
może być wydane jedynie, gdy 
wnioskodawca może wykazać, że nie jest 
w stanie dostarczyć kompleksowych 
danych dotyczących skuteczności i 
bezpieczeństwa produktu leczniczego w 
normalnych warunkach stosowania z 
obiektywnych i wiarygodnych powodów 
oraz musi opierać się na przyczynach 
określonych w załączniku I do dyrektywy 
2001/83/WE. Kontynuowanie pozwolenia 
jest powiązane z roczną ponowną oceną 
tych warunków.”

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie istniejącego prawodawstwa zapewnia bardziej surowe kryteria i lepszą ochronę 
konsumentów przed ryzykiem przedwczesnego udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu.
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Poprawka 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 21 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wymóg ten powinien być sformułowany 
na piśmie, powinien również zawierać 
szczegółowe uzasadnienie oraz termin 
złożenia szczegółowego opisu systemu 
zarządzania ryzykiem.

Wymóg ten powinien być sformułowany 
na piśmie, powinien również zawierać 
szczegółowe uzasadnienie oparte na 
argumentach naukowych oraz termin 
złożenia szczegółowego opisu systemu 
zarządzania ryzykiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek o złożenie szczegółowego opisu systemu zarządzania ryzykiem powinien być 
motywowany względami naukowymi. Tymczasem wniosek Komisji nie jest wystarczająco 
precyzyjny w tej kwestii.

Poprawka 42
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 23 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja sporządza oraz publikuje wykaz 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, podlegających intensywnemu 
monitorowaniu. 

Agencja sporządza oraz publikuje wykaz 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi. 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do wykazu substancji i produktów podlegających szczegółowym warunkom lub 
wymogom nie należy używać określenia „podlegający intensywnemu monitorowaniu”, 
ponieważ różne leki nie powinny być objęte różnym monitorowaniem, a takie jednoznaczne 
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sformułowanie mogłoby zniechęcić pacjentów do przestrzegania schematu leczenia.

Poprawka 43
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja współpracuje z organizacjami 
reprezentującymi pracowników służby 
zdrowia, pacjentów i konsumentów, aby 
określić „odpowiedni poziom dostępu”. 

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie społeczeństwu i pracownikom służby zdrowia odpowiedniego poziomu dostępu 
do bazy danych Eudravigilance należy przyjąć z zadowoleniem. Jednak aby zagwarantować, 
że jest on ukierunkowany na pacjenta i odpowiada realnemu zapotrzebowaniu pacjentów na 
informacje, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pacjentów i 
konsumentów podczas określania „odpowiedniego poziomu dostępu”.

Poprawka 44
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Nieograniczony dostęp do bazy danych 
Eudravigilance mają właściwe organy 
państw członkowskich, Agencja i Komisja. 
Dostęp do bazy mają również posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 
zakresie umożliwiającym im 
przestrzeganie obowiązków związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 

2. Nieograniczony dostęp do bazy danych 
Eudravigilance mają właściwe organy 
państw członkowskich, Agencja i Komisja. 
Dostęp do bazy mają również posiadacze
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 
zakresie umożliwiającym im 
przestrzeganie obowiązków związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
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farmakoterapii. farmakoterapii. Agencja współpracuje ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami, w 
tym instytucjami badawczymi oraz 
organizacjami pracowników służby 
zdrowia, pacjentów i konsumentów, aby 
określić „odpowiedni poziom dostępu” do 
bazy danych Eudravigilance.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna przeprowadzić konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, aby 
ocenić i określić „odpowiedni poziom dostępu” do bazy danych Eudravigilance.

Poprawka 45
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli właściwy 
poziom dostępu do bazy danych 
Eudravigilance, przy zagwarantowaniu 
ochrony danych osobowych.

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli pełny dostęp
do bazy danych Eudravigilance, przy 
zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych.

Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne w 
formacie zbiorczym wraz z objaśnieniami 
dotyczącymi ich interpretacji.

Or. fr

Poprawka 46
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi i trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli właściwy 
poziom dostępu do bazy danych 
Eudravigilance, przy zagwarantowaniu 
ochrony danych osobowych.

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli dostęp do 
bazy danych Eudravigilance, przy 
zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych. Agencja współpracuje z 
organizacjami reprezentującymi 
pracowników służby zdrowia, pacjentów i 
konsumentów, aby określić „odpowiedni 
poziom dostępu”.

Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne w 
formacie zbiorczym wraz z objaśnieniami 
dotyczącymi ich interpretacji. 

Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne 
wraz z objaśnieniami dotyczącymi ich 
interpretacji. 

Or. en

Poprawka 47
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów.

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze i formularze w 
innej formie umożliwiające zgłaszanie 
podejrzewanych skutków ubocznych przez 
pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Zezwolenie pacjentom na zgłaszanie skutków ubocznych bezpośrednio do organów 
odpowiedzialnych za zdrowie za pośrednictwem innych środków niż strona internetowa jest 
ważne, aby nie wykluczać pewnych grup społecznych.
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Poprawka 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów.

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi i wszystkimi odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami opracowuje 
standardowe formularze i procedury, w 
tym internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów.

Aby zapewnić identyfikowalność 
biologicznych produktów leczniczych 
przepisywanych, wydawanych lub 
sprzedawanych na terytorium Unii, 
standardowe formularze i procedury 
obejmują nazwę posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, 
międzynarodową niezastrzeżoną nazwę
INN, nazwę produktu leczniczego zgodnie 
z art. 1 ust. 2 oraz numer partii.

Or. en

Uzasadnienie

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected
adverse events which shall include means to accurately identify biological medicinal products 
and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 
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Poprawka 49
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów.

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi i odpowiednimi 
zainteresowanymi stronami opracowuje 
standardową treść, format i procedury
umożliwiające zgłaszanie podejrzewanych 
skutków ubocznych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów oraz 
identyfikowalność biologicznych 
produktów leczniczych przepisywanych, 
wydawanych lub sprzedawanych na 
terytorium Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Dokładna identyfikacja produktu, którego dotyczy podejrzewane działanie niepożądane, ma 
zasadnicze znaczenie dla właściwego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.
Proponowana poprawka zobowiązywałaby Agencję do opracowania przyjaznych dla 
użytkownika zawartości, formatu i procedur wykorzystywanych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów do zgłaszania niepożądanego działania leków.

Poprawka 50
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (2) streszczenie każdego posiedzenia 
komitetów, o których mowa w art. 56 ust. 1 
lit. a) i aa) niniejszego rozporządzenia, 
oraz grupy koordynacyjnej w zakresie 
działań dotyczących nadzoru nad 

(2) porządki dzienne i protokoły posiedzeń 
wraz z dołączonymi decyzjami, danymi 
szczegółowymi dotyczącymi głosowania 
oraz objaśnieniami głosowań, w tym 
opiniami mniejszości, komitetów, o 
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bezpieczeństwem farmakoterapii; których mowa w art. 56 ust. 1 lit. a) i aa) 
niniejszego rozporządzenia, oraz grupy 
koordynacyjnej w zakresie działań 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 126b dyrektywy 2004/27/WE „państwa członkowskie zapewniają, że właściwe 
władze udostępniają publicznie regulamin wewnętrzny oraz regulaminy wewnętrzne 
komitetów, agendy posiedzeń oraz protokoły z posiedzeń, wraz z dołączonymi decyzjami, 
danymi szczegółowymi dotyczącymi głosowania oraz objaśnienia głosowań, w tym opinie 
mniejszości”. Zasada ta jest już stosowana także w Stanach Zjednoczonych przez Urząd 
ds. Żywności i Leków, ale nie została wdrożona w Europie.

Poprawka 51
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) streszczenie każdego posiedzenia 
komitetów, o których mowa w art. 56 ust. 1 
lit. a) i aa) niniejszego rozporządzenia, 
oraz grupy koordynacyjnej w zakresie 
działań dotyczących nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(2) porządki dzienne i protokoły posiedzeń 
wraz z dołączonymi decyzjami, danymi 
szczegółowymi dotyczącymi głosowania 
oraz objaśnieniami głosowań, w tym 
opiniami mniejszości, komitetów, o 
których mowa w art. 56 ust. 1 lit. a) i aa) 
niniejszego rozporządzenia, oraz grupy 
koordynacyjnej w zakresie działań 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii;

Or. en

Uzasadnienie

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
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and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Poprawka 52
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) systemy zarządzania ryzykiem 
dotyczącym produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem;

(3) systemy zarządzania ryzykiem 
dotyczącym produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem, wraz z 
objaśnieniem ich stosowania;

Or. en

Uzasadnienie

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans. Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.
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Poprawka 53
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 4, 4 a (nowy), 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wykaz produktów leczniczych 
poddanych intensywnemu 
monitorowaniu, o których mowa w art. 23 
niniejszego rozporządzenia;

(4) wykaz produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 23 niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
wydanie pozwolenia podlega pewnym 
warunkom lub wymogom;

(4a) najbardziej aktualną wersję 
elektroniczną ulotki dołączanej do 
opakowania oraz streszczenia 
charakterystyki produktu dla wszystkich 
nowych i istniejących produktów 
leczniczych; 
(4b) krótką historię zmian w informacji o 
produkcie;
Wszelkie informacje w portalach 
internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków, w tym powyższe, są 
przedstawiane w taki sposób, aby były 
zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Poprawka 54
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) informacje na temat sposobu zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
stosowania produktów leczniczych oraz 
standardowych formularzy internetowych
do zgłaszania tych informacji przez 
pacjentów i pracowników służby zdrowia;

(6) informacje na temat sposobu zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
stosowania produktów leczniczych oraz 
standardowych formularzy do zgłaszania 
tych informacji przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia;

Or. en

Uzasadnienie

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
- first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Poprawka 55
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) protokoły i ogólnodostępne wyciągi z 
wyników badań pod kątem bezpieczeństwa 
po dopuszczeniu do obrotu, 
przeprowadzone w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, określone w art. 
107o i 107q dyrektywy 2001/83/WE;

(8) streszczenia protokołów i 
ogólnodostępne wyciągi z wyników badań 
pod kątem bezpieczeństwa po 
dopuszczeniu do obrotu, 
przeprowadzonych w co najmniej dwóch 
państwach członkowskich, określonych w 
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art. 107o i 107q dyrektywy 2001/83/WE;

Or. en

Uzasadnienie

Pełne protokoły badań pod kątem bezpieczeństwa po dopuszczeniu do obrotu to zazwyczaj 
obszerne dokumenty, a nie wszystkie zawarte w nich informacje muszą być interesujące dla 
obywateli, którzy nie uczestniczą w prowadzeniu badań klinicznych. Streszczenie protokołów 
jest bardziej odpowiednim dokumentem, ponieważ ma przedstawiać tylko istotne informacje 
dotyczące projektu badania i punktów końcowych. Jeżeli publikuje się streszczenia wyników, 
a nie pełne sprawozdania z badań, udostępnienie streszczenia protokołu jest także bardziej 
odpowiednie.

Poprawka 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – ustęp 10a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Przed uruchomieniem portalu 
Agencja przeprowadza konsultacje z 
odpowiednimi zainteresowanymi stronami 
(w tym grupami pacjentów, pracownikami 
służby zdrowia i przedstawicielami 
przemysłu), aby poznać ich opinię.

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się ważne, aby przed uruchomieniem strony internetowej przeprowadzić konsultacje z 
zainteresowanymi stronami, których dotyczą informacje przedstawione w portalu Agencji.

Poprawka 57
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu.

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu. Agencja monitoruje całą 
literaturę medyczną pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające substancje 
aktywne o utrwalonej pozycji na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Poprawka 58
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
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powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu.

powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu. Agencja monitoruje całą 
literaturę medyczną pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające substancje 
aktywne o utrwalonej pozycji na rynku.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku wprowadzono wymóg, zgodnie z którym posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu ma monitorować bazę Eudravigilance, aby zobaczyć, co objęła Europejska Agencja 
Leków i monitorować inne niewybrane pozycje literatury medycznej i nieobjęte leki. W 
przypadku substancji aktywnych o utrwalonej pozycji na rynku Europejska Agencja Leków 
może wykonać to zadanie, ponieważ przeszukiwane bazy danych to te same bazy 
przeszukiwane przez wszystkich posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu mających
wspólne składniki, których pozycja jest dobrze utrwalona na rynku. W związku z powyższym 
zobowiązanie Europejskiej Agencji Leków do przeprowadzania tej operacji dla wszystkich 
substancji o utrwalonej pozycji na rynku (tylko raz) ma sens i jest efektywne.

Poprawka 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Ze względu na działania niepożądane 
niektórych leków, Agencja lub właściwe 
władze powinny rozważyć obowiązek 
potwierdzenia diagnozy przed 
rozpoczęciem leczenia tymi lekami.

Or. es
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Poprawka 60
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustęp 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu.

1. Agencja monitoruje literaturę medyczną 
pod kątem doniesień o podejrzewanych 
skutkach ubocznych powodowanych przez 
produkty lecznicze stosowane u ludzi, 
zawierające niektóre substancje aktywne. 
Publikuje wykaz monitorowanych 
substancji aktywnych oraz publikacje 
podlegające temu monitorowaniu.

2. Agencja wprowadza w bazie danych 
Eudravigilance odpowiednie informacje z 
wybranej literatury.

2. Agencja wprowadza w bazie danych 
Eudravigilance odpowiednie informacje z
literatury.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja powinna prowadzić przegląd całej literatury medycznej dotyczącej dobrze znanych 
substancji, bowiem w przeciwnym razie zamiar odciążenia posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu nie zostanie zrealizowany, gdyż musiałby on kontrolować, którą 
literaturę monitoruje Agencja, i monitorować całą pozostałą.

Poprawka 61
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia periodyczne 
uaktualnione sprawozdania o 

3. Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii ocenia w 
sposób naukowy stosunek ryzyka do 
korzyści w odniesieniu do produktu 
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bezpieczeństwie. leczniczego w oparciu o wszystkie 
dostępne informacje, w tym periodyczne 
uaktualnione sprawozdania i dane 
wprowadzone do bazy danych 
Eudravigilance.

Przygotowuje on sprawozdanie oceniające
w ciągu 90 dni po otrzymaniu 
periodycznego uaktualnionego 
sprawozdania o bezpieczeństwie i przesyła 
je do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Przygotowuje on sprawozdanie naukowe 
na temat stosunku ryzyka do korzyści w 
odniesieniu do produktu leczniczego w 
ciągu 90 dni po otrzymaniu periodycznego 
uaktualnionego sprawozdania o 
bezpieczeństwie i przesyła je do 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i grupy koordynacyjnej. 

W terminie 30 dni od otrzymania 
sprawozdania oceniającego posiadacz 
pozwolenia może przedłożyć Agencji
swoje uwagi.

W terminie 30 dni od otrzymania 
sprawozdania oceniającego posiadacz 
pozwolenia i grupa koordynacyjna mogą
przedłożyć swoje uwagi Komitetowi ds. 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii.

Na następnym posiedzeniu po upływie 
terminu przesyłania uwag przez posiadacza 
pozwolenia, Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
przyjmuje sprawozdanie oceniające bez 
zmian lub ze zmianami, uwzględniając 
wszelkie uwagi przekazane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu. 

Na następnym posiedzeniu po upływie 
terminu przesyłania uwag przez posiadacza 
pozwolenia i grupę koordynacyjną, 
Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
przyjmuje sprawozdanie oceniające bez 
zmian lub ze zmianami, uwzględniając 
wszelkie przekazane uwagi. 

Ze skutkiem od [wpisać datę 18 miesięcy 
po dacie, o której mowa w art. 3] 
sprawozdania oceniające są natychmiast 
publikowane w europejskim portalu 
internetowym dotyczącym bezpieczeństwa 
leków.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z oceny naukowej sporządzone przez sprawozdawcę jest oparte na danych 
dostarczonych przez firmy (periodyczne uaktualnione sprawozdania o bezpieczeństwie i dane 
uzyskane z badań klinicznych i badań przeprowadzonych po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu) oraz danych pochodzących z systemów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w poszczególnych państwach członkowskich (w tym zgłoszeń 
pracowników służby zdrowia i pacjentów).
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Poprawka 62
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W terminie 30 dni od otrzymania
sprawozdania przez Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi rozpatruje sprawozdanie i 
przyjmuje opinię w sprawie utrzymania, 
zmiany, zawieszenia lub cofnięcia 
przedmiotowego pozwolenia.

4. W terminie 30 dni od przyjęcia
sprawozdania Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
przyjmuje opinię w sprawie utrzymania, 
zmiany, zawieszenia lub cofnięcia 
przedmiotowego pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy poszerzyć uprawnienia Komitetu ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii w 
stosunku do Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i grupy 
koordynacyjnej. Ani Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, ani grupa 
koordynacyjna nie są organami specjalizującymi się w nadzorze nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii – ich zadaniem jest utrzymywanie ogólnej równowagi między zagrożeniami a 
korzyściami. Komitet ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii zajmuje się 
nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii i powinien być uprawniony do proponowania 
decyzji bezpośrednio Komisji Europejskiej, tak aby uniknąć niepotrzebnego powielania 
zadań.

Poprawka 63
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Opinie i decyzje, o których mowa w ust. 6. Sprawozdania oceniające, opinie i 
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3 i 5 niniejszego artykułu publikuje się za 
pośrednictwem europejskiej strony 
internetowej nt. bezpieczeństwa leków, o 
której mowa w art. 26.

decyzje, o których mowa w ust. 3 – 5 
niniejszego artykułu publikuje się za 
pośrednictwem europejskiej strony 
internetowej nt. bezpieczeństwa leków, o 
której mowa w art. 26.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość jest ważna, aby przywrócić pacjentom i obywatelom przekonanie o 
odpowiedzialności organów odpowiedzialnych za zdrowie.

Poprawka 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Opinie i decyzje, o których mowa w ust. 
3 i 5 niniejszego artykułu, publikuje się za 
pośrednictwem europejskiej strony 
internetowej nt. bezpieczeństwa leków, o 
której mowa w art. 26.

6. Końcowe opinie i decyzje, o których 
mowa w ust. 3 – 5 niniejszego artykułu,
publikuje się za pośrednictwem 
europejskiej strony internetowej nt. 
bezpieczeństwa leków, o której mowa 
w art. 26.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje, które mają być zamieszczane na stronie internetowej, powinny być kompletne, ale 
i przystępne.

Poprawka 65
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Agencja uczestniczy 
we współpracy z państwami 
członkowskimi w zakresie
międzynarodowej harmonizacji i 
standaryzacji środków technicznych w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. 

Na wniosek Komisji Agencja uczestniczy,
we współpracy z państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w procesie
międzynarodowej harmonizacji i 
standaryzacji środków technicznych w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Prace takie są prowadzone 
w oparciu o potrzeby pacjentów i z 
perspektywy naukowej.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie spójności z propozycjami zmian do art. 108 dyrektywy 
2001/83/WE.

Poprawka 66
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28e a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28(ea)
Monitoring środowiskowy

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
lub więcej organów odpowiedzialnych za 
monitorowanie negatywnego wpływu 
produktów leczniczych na środowisko 
naturalne. Jeżeli jeden z tych organów 
stwierdzi zagrożenie dla środowiska 
naturalnego większe niż to wskazane w 
ocenie przeprowadzonej zgodnie z art. 8 
ust. 3 lit. ca), lub jeśli stwierdzi nowe 
negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego, niezwłocznie przekazuje 
wszystkie ustalenia właściwemu organowi, 
który przekazuje je Agencji. Po 
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otrzymaniu takich informacji Agencja 
ocenia, czy stosunek ryzyka do korzyści 
pozostaje pozytywny, biorąc pod uwagę 
nowe ustalenia. 

Or. en

Uzasadnienie

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii objąć powinien negatywne skutki dla 
środowiska naturalnego. 

Poprawka 67
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja przeprowadza regularne kontrole 
własnej działalności w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii i co 
dwa lata składa zarządowi sprawozdanie z 
jej wyników.

Agencja przeprowadza regularne 
niezależne kontrole własnej działalności w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i co dwa lata składa 
zarządowi sprawozdanie z jej wyników.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście projektu dyrektywy proponuje się niezależne kontrole dla państw członkowskich 
(poprawka 13). W projekcie rozporządzenia, w artykule 28f, figuruje podobny zapis dotyczący 
Agencji, który powinien zostać zmieniony w ten sam sposób aby tekst stał się spójny.

Poprawka 68
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28fa (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 28fa
Nadzór nad środowiskiem naturalnym i 
ochrona środowiska
Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
lub więcej organów krajowych 
odpowiedzialnych za monitorowanie 
niepożądanych działań środowiskowych 
produktów leczniczych w odniesieniu do
zdrowia publicznego lub środowiska
naturalnego. Jeżeli jeden z tych organów 
stwierdzi zagrożenie dla środowiska 
naturalnego większe niż to wskazane w 
ocenie przeprowadzonej zgodnie z art. 8 
ust. 3 lit. ca), lub jeśli stwierdzi nowe 
negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego, niezwłocznie przekazuje 
wszystkie ustalenia Europejskiej Agencji 
Leków i właściwemu organowi. Po 
otrzymaniu takich informacji Agencja 
ocenia, czy stosunek ryzyka do korzyści 
pozostaje pozytywny, biorąc pod uwagę 
nowe ustalenia. Nie może to prowadzić do 
cofnięcia pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu dla leków niezbędnych do leczenia 
zagrażających życiu lub poważnych 
chorób.

Or. en

Poprawka 69
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, który jest odpowiedzialny 

„aa) Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, który 
jest odpowiedzialny za ocenę w ramach 
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za doradzanie Komitetowi ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi oraz 
grupie koordynacyjnej w sprawie 
wszelkich kwestii dotyczących nadzoru nad 
bezpieczeństwem terapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi;”

nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych wprowadzanych do 
obrotu zgodnie z procedurą 
scentralizowaną;”

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowy komitet powinien mieć takie same uprawnienia do przedstawiania zaleceń jak 
europejski komitet odpowiedzialny za pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi). Po analizie i omówieniu ocen 
przeprowadzonych przez państwa członkowskie pod nadzorem komitetu, powinien być on w 
stanie przedstawić bezpośredni wniosek do Komisji dotyczący decyzji o unieważnieniu lub 
zmianie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, bez konieczności pracy pod kierunkiem 
komitetów odpowiedzialnych za pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 70
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera ba) (nowa)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 56 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) litera g) otrzymuje brzmienie:
„g) Naczelnego Dyrektora 
Zarządzającego, który wykonuje 
obowiązki określone w art. 64;”

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie odzwierciedla strukturę, wielkość i obowiązki Agencji. W ostatnich latach zakres 
nowych zadań znacznie się zwiększył. Obecnie jest to druga co do wielkości agencja UE, 
której personel liczy 600 osób. W związku z powyższym termin „Dyrektor Zarządzający” 
zostaje zastąpiony terminem „Naczelny Dyrektor Zarządzający” i zmieniony w całym tekście 
rozporządzenia.
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Poprawka 71
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 13 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu najpóźniej do (wstawić datę –
osiem miesięcy po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego) przekazują 
Agencji w formie elektronicznej 
informacje o wszystkich produktach 
leczniczych dopuszczonych do obrotu lub 
zarejestrowanych we Wspólnocie, 
używając formatu, o którym mowa w lit. 
a);

b) posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu najpóźniej do (wstawić datę –
trzydzieści miesięcy po wejściu w życie 
rozporządzenia zmieniającego) przekazują 
Agencji w formie elektronicznej 
informacje o wszystkich produktach 
leczniczych dopuszczonych do obrotu lub 
zarejestrowanych we Wspólnocie, 
używając formatu, o którym mowa w lit. 
a);

Or. fr

Uzasadnienie

Zważywszy na liczbę leków znajdujących się w obrocie i wymóg dotyczący jakości 
wnioskowanych informacji należy wydłużyć termin na przekazanie całości wymaganych 
danych. 

Poprawka 72
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet Doradczego ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii składa się z:

1. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii składa się z:

a) dziesięciu członków i dziesięciu 
zastępców członków powołanych przez 
zarząd, na podstawie propozycji 
właściwych organów krajowych;

a) dziesięciu członków i dziesięciu 
zastępców członków powołanych przez 
zarząd, po konsultacji z właściwymi 
organami krajowymi i na podstawie ich 
odpowiedniej wiedzy fachowej w zakresie 
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nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz oceny ryzyka 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, określonej w ust. 2;

b) pięciu członków i pięciu zastępców 
powołanych przez Komisję na podstawie 
publicznego ogłoszenia, po konsultacji z 
Parlamentem Europejskim.

b) siedmiu dodatkowych członków i pięciu 
zastępców powołanych przez Komisję, w 
tym co najmniej jednego przedstawiciela 
personelu medycznego i co najmniej 
jednego przedstawiciela pacjentów, na 
podstawie publicznego ogłoszenia, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Państwo członkowskie może zwrócić się 
do innego państwa członkowskiego o 
reprezentowanie go w komitecie.

Zastępcy reprezentują członków oraz 
głosują w imieniu członków w przypadku 
ich nieobecności.

Zastępcy reprezentują członków oraz 
głosują w imieniu członków w przypadku 
ich nieobecności.

Komisja może zmieniać liczbę członków i 
zastępców członków w zależności od 
potrzeb technicznych i naukowych. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne elementy niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.

Or. en

Uzasadnienie

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 
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Poprawka 73
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Komitet Doradczego ds. Oceny Ryzyka
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii składa się z:

1. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii składa się z:

a) dziesięciu członków i dziesięciu 
zastępców członków powołanych przez 
zarząd, na podstawie propozycji 
właściwych organów krajowych;

a) jednego członka i jednego zastępcy
z każdego państwa członkowskiego,
powołanych przez właściwy organ krajowy
w porozumieniu z zarządem;

b) pięciu członków i pięciu zastępców 
powołanych przez Komisję na podstawie 
publicznego ogłoszenia, po konsultacji
z Parlamentem Europejskim.

b) siedmiu członków i siedmiu zastępców,
w tym jednego przedstawiciela personelu 
medycznego i jednego przedstawiciela 
pacjentów, powołanych przez Komisję na 
podstawie publicznego ogłoszenia, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim.

Zastępcy reprezentują członków oraz 
głosują w imieniu członków w przypadku 
ich nieobecności.

Zastępcy reprezentują członków oraz 
głosują w imieniu członków w przypadku 
ich nieobecności.

Komisja może zmieniać liczbę członków
i zastępców członków w zależności od 
potrzeb technicznych i naukowych. Środki 
te, mające na celu zmianę elementów 
innych niż istotne elementy niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie
z procedurą regulacyjną połączoną
z kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.

Or. it

 Uzasadnienie

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per 
i medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti 
facenti parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione 
dei rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).
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Poprawka 74
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 14
 Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jednego przedstawiciela i jednego 
zastępcy należących do grupy roboczej 
EMEA reprezentującej pacjentów
i konsumentów oraz jednego
przedstawiciela i jednego zastępcy
należących do grupy roboczej EMEA 
reprezentującej personel medyczny.

Or. it

 Uzasadnienie

Należy wykorzystać wiedzę wszystkich ekspertów EMEA w celu ułatwienia praktycznego
wdrożenia wniosku. Udział przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron odpowiada 
wymogowi pewności i przejrzystości, niezbędnych dla zapewnienia zdrowia i dobrobytu
obywateli.

Poprawka 75
Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jednego przedstawiciela (i zastępcy) z 
grupy roboczej pacjentów i konsumentów 
EMEA i jednego przedstawiciela (i 
zastępcy) z grupy roboczej pracowników 
służby zdrowia EMEA.

Or. en
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Uzasadnienie

Ważne jest wykorzystanie całej istniejącej wiedzy fachowej w ramach EMEA, aby ułatwić 
praktyczne wdrożenie wniosku.

Poprawka 76
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) jednego przedstawiciela grupy 
roboczej pacjentów i konsumentów i 
jednego przedstawiciela grupy roboczej 
pracowników służby zdrowia.

Or. ro

Poprawka 77
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedstawiciele właściwych organów 
krajowych są upoważnieni do uczestnictwa 
w posiedzeniach Komitetu Doradczego ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, aby 
ułatwić właściwą koordynację działań 
Agencji i właściwych organów krajowych. 
Mogą udzielać wyjaśnień lub informacji, 
jeśli otrzymają taką prośbę, lecz nie mogą 
próbować wpływać na przebieg dyskusji”.

6. Przedstawiciele właściwych organów 
krajowych są upoważnieni do uczestnictwa 
we wszystkich posiedzeniach Komitetu 
Doradczego ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii i do udziału w dyskusjach, 
aby ułatwić właściwą koordynację działań 
Agencji i właściwych organów krajowych. 

Or. en
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Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do poprawki do art. 61a – ust. 1.

Poprawka 78
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 62 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Państwa członkowskie przekazują 
Agencji nazwiska krajowych ekspertów z 
udokumentowanym doświadczeniem w 
ocenie produktów leczniczych, którzy 
mogliby pracować dla grup roboczych lub 
grup doradców naukowych przy 
komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 
1, wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz 
obszaru specjalizacji”.

„Państwa członkowskie przekazują
Agencji nazwiska krajowych ekspertów z 
udokumentowanym doświadczeniem w 
ocenie produktów leczniczych, którzy 
mogliby pracować dla grup roboczych lub 
grup doradców naukowych przy 
komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 
1, wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz 
obszaru specjalizacji, a także stopnia 
niezależności od firm farmaceutycznych”. 

Or. en

Uzasadnienie

Kilka przypadków decyzji, które zmieniono po ustanowieniu nowej grupy ekspertów, skłania 
do ostrożnego podejścia w odniesieniu do istnienia powiązań interesów takich ekspertów i 
firm farmaceutycznych. Oświadczenia dotyczące takich powiązań nie wystarczą, aby uwolnić 
ekspertów od presji.

Poprawka 79
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Działania dotyczące nadzoru nad „4. Działania dotyczące nadzoru nad 
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bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stała kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Nie wyklucza to 
poboru opłat wnoszonych przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, przeznaczonych na 
prowadzenie tych działań przez Agencję.”

bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Otrzymują 
odpowiednie finansowanie publiczne 
współmierne do powierzonych zadań.”

Or. en

Uzasadnienie

Ważne, by działania dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii były nadal 
finansowane ze środków publicznych, aby uniknąć konfliktów interesów. Należy zachować 
tekst pierwotnego ust. 4.

Poprawka 80
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stała kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Nie wyklucza to 
poboru opłat wnoszonych przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, przeznaczonych na 
prowadzenie tych działań przez Agencję.”

„4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Otrzymują 
odpowiednie finansowanie publiczne 
współmierne do powierzonych zadań.”

Or. en
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Poprawka 81
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Nie wyklucza to 
poboru opłat wnoszonych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
przeznaczonych na prowadzenie tych 
działań przez Agencję.

4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych 
i nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji, i otrzymują
finansowanie publiczne współmierne do 
powierzonych zadań. Nie wyklucza to 
pośredniego poboru dodatkowych środków 
na prowadzenie tych działań przez 
Agencję, pod warunkiem ścisłego 
zagwarantowania jej niezależności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zagwarantować ścisłą niezależność finansową w odniesieniu do działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Należy zatem nie dopuścić do poboru opłat 
bezpośrednich, które mogą doprowadzić do sytuacji „płacenia za świadczone usługi”.

Poprawka 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (18a) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 80a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 80a

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą odwołać się od 
sprawozdań oceniających lub opinii 
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komitetu, o których mowa w art. 56 ust. 1) 
lit. aa) niniejszego rozporządzenia, w celu 
przeprowadzenia przeglądu decyzji przez 
organ Agencji niezależny od jej 
komitetów. Odpowiednie środki i 
procedury przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a
niniejszego rozporządzenia

Or. en

Uzasadnienie

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Poprawka 83
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt (20a) (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 107 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) W art. 107 ust. 1 otrzymuje 
następujące brzmienie:
1. W przypadku pojedynczej oceny 
periodycznych uaktualnionych 
sprawozdań o bezpieczeństwie, 
dotyczących szeregu pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu na podstawie art. 
107e ust. 1, z których żadne nie zostało 
wydane zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 726/2004, grupa koordynacyjna 
dokonuje analizy sprawozdania Komitetu 
Doradczego ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii w ciągu 30 dni po jego 
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otrzymaniu i wydaje opinię, zgodnie z 
którą wspomniane pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu są utrzymywane, 
zmieniane, zawieszane lub wycofywane, 
oraz określa terminy jej wykonania. 
Dokument jest następnie bezzwłocznie 
publikowany; zawiera on również opinie 
mniejszości.

Or. xm

Poprawka 84
János Áder

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek uwzględnienia 
podsumowania najważniejszych 
informacji dotyczących bezpiecznego 
i skutecznego korzystania z produktu 
leczniczego w podsumowaniu 
charakterystyki produktu i w ulotce, 
przewidziany w art. 11 ust. 3a i art. 59 
ust. 1 lit. aa) dyrektywy 2001/83/WE 
zmienionej dyrektywą …/…/WE, mający 
zastosowanie do produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 726/2004 na mocy jego art. 9 
ust. 4 lit. a) i d), stosuje się w odniesieniu 
do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed terminem określonym 
w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia 
od przedłużenia tego pozwolenia lub od 
upływu okresu trzech lat rozpoczynającego 
się od tego terminu, w zależności od tego, 
który termin przypada wcześniej.

1. Obowiązek zaznaczenia 
w podsumowaniu charakterystyki 
produktu i w ulotce, że dany produkt 
podlega intensywnemu monitorowaniu 
oraz że konieczne jest odpowiednie 
wskazanie nowej informacji, przewidziany 
w art. 11 ust. 3a i art. 59 ust. 1 lit. aa) 
dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
dyrektywą …/…/WE, mający
zastosowanie do produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z rozporządzeniem 
(WE) nr 726/2004 na mocy jego art. 9 
ust. 4 lit. a) i d), stosuje się w odniesieniu 
do pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed terminem określonym 
w art. 3 ust. 2 niniejszego rozporządzenia 
od przedłużenia tego pozwolenia lub od 
upływu okresu trzech lat rozpoczynającego 
się od tego terminu, w zależności od tego, 
który termin przypada wcześniej.

Or. hu

Uzasadnienie

Umieszczanie istotnych informacji w innym, osobnym miejscu jest nieuzasadnione, ponieważ 
pacjent i lekarz otrzymują niezbędne wskazówki o bezpiecznym i skutecznym działaniu 
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produktu leczniczego po przeczytaniu w całości podsumowania charakterystyki produktu oraz
ulotki. Podsumowanie najważniejszych informacji może spowodować, że uwaga pacjenta 
i lekarza ograniczy się tylko do tego tekstu otoczonego czarna ramką, co w konsekwencji 
może zagrozić bezpiecznemu korzystaniu z produktu leczniczego.

Poprawka 85
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek uwzględnienia 
podsumowania najważniejszych 
informacji bezpiecznego i skutecznego 
korzystania z produktu leczniczego w 
podsumowaniu charakterystyki produktu i 
w ulotce, przewidziany w art. 11 ust. 3a i 
art. 59 ust. 1
lit. aa) dyrektywy 2001/83/WE zmienionej 
dyrektywą .../.../WE, mający zastosowanie 
do produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004 na mocy jego art. 9 ust. 4 lit. a) i 
d), stosuje się w odniesieniu do pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu przyznanych 
przed terminem określonym w art. 3 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia od 
przedłużenia tego pozwolenia lub od 
upływu okresu trzech lat 
rozpoczynającego się od tego terminu, w 
zależności od tego, który termin przypada 
wcześniej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Uwzględnienie podsumowania najważniejszych informacji jest zbyteczne (streszczenie 
charakterystyki produktu samo w sobie stanowi już streszczenie istotnych informacji), może 
wprowadzać w błąd pacjentów (pacjenci mogą pominąć istotne informacje zawarte 
w streszczeniu charakterystyki produktu, ale nie w podsumowaniu najważniejszych 
informacji) i może stwarzać problemy dotyczące czytelności informacji (na przykład 
w przypadku ulotek publikowanych w wielu językach)
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Poprawka 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek uwzględnienia 
podsumowania najważniejszych 
informacji dotyczących bezpiecznego i 
skutecznego korzystania z produktu 
leczniczego w podsumowaniu 
charakterystyki
produktu i w ulotce, przewidziany w art. 
11 ust. 3a i art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej dyrektywą 
.../.../WE, mający zastosowanie do 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 726/2004 na mocy jego art. 9 ust. 
4 lit. a) i d), stosuje się w odniesieniu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed terminem określonym 
w art. 3 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia od 
przedłużenia tego pozwolenia lub od 
upływu okresu trzech lat rozpoczynającego 
się od tego terminu, w zależności od tego,
który termin przypada wcześniej.

1. Obowiązek przewidziany w art. 11 ust. 
3a i art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej dyrektywą 
.../.../WE, mający zastosowanie do 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004 na mocy jego art. 9 ust. 4 lit. a) i 
d), stosuje się w odniesieniu do pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu przyznanych 
przed terminem określonym w art. 3 ust. 2 
niniejszego rozporządzenia od 
przedłużenia tego pozwolenia lub od 
upływu okresu trzech lat rozpoczynającego 
się od tego terminu, w zależności od tego, 
który termin przypada wcześniej.

Or. en

Uzasadnienie

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.
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