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Poprawka 27
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego, w 
tym stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem i nadużywanie produktu.

(5) Do celów jasności, należy wprowadzić
definicję błędnego stosowania leku w celu
uwzględnienia w niniejszej dyrektywie 
możliwych do uniknięcia niezamierzonych 
i niewłaściwych incydentów, 
prowadzących do niepożądanych działań
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, oraz 
błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego. 

Or. fr

Poprawka 28
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego, w 
tym stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem i nadużywanie produktu. 

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona 
szkodliwe i niezamierzone skutki nie tylko
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędnego stosowania i stosowania
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu 
leczniczego, w tym stosowanie niezgodne 
z przeznaczeniem i nadużywanie produktu. 

Or. en
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Uzasadnienie

We wniosku wprowadza się definicję podejrzewanego działania niepożądanego w celu 
włączenia zgłaszania działań niepożądanych będących rezultatem innych sposobów 
stosowania produktu, wykraczających poza przypadki przewidziane w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu, w tym błędów w stosowaniu leku. W związku z tym należy w sposób 
jasny określić kontekst, w którym błędy w stosowaniu leków powinny być zgłaszane; należy 
zgłaszać tylko takie błędy w stosowaniu leku, które podejrzewa się o doprowadzenie do 
podejrzewanego działania niepożądanego; w przedmiotowym wniosku nie proponuje się 
wykorzystania systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii ogólnie do gromadzenia 
informacji na temat błędów w stosowaniu leków. 

Poprawka 29
Crescenzio Rivellini

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego, 
w tym stosowanie niezgodne 
z przeznaczeniem i nadużywanie produktu.

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także skutki błędnego stosowania 
i stosowania wykraczającego poza 
przypadki przewidziane w charakterystyce 
produktu leczniczego, w tym stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem 
i nadużywaniem produktu.

Or. it

Uzasadnienie

Wniosek wprowadza definicję podejrzewanego działania niepożądanego obejmującą 
zgłaszanie działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktów po okresie 
przydatności określonym w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu oraz błędne stosowanie 
produktów leczniczych. Należałoby także wyjaśnić zasady zgłaszania przypadków błędnego 
stosowania: powinno ono mieć miejsce w każdym przypadku, w którym istnieje podejrzenie 
działania niepożądanego; wniosek nie przewiduje wykorzystania systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii do zbierania informacji na temat błędnego stosowania 
produktów leczniczych w ogóle. 
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Poprawka 30
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego, w 
tym stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem i nadużywanie produktu.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana definicji nie jest uzasadniona. Należy zachować najbardziej aktualną definicję 
przyjętą przez międzynarodowe forum (definicję Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH)) Tym niemniej, właściwe wydaje się 
również zdefiniowanie błędnego stosowania produktu leczniczego i stosowania niezgodnego 
z przeznaczeniem, o których mowa w nowej definicji zaproponowanej przez Komisję, ale mają 
one inne znaczenie. 

Poprawka 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Zanieczyszczenie wód i gleb 
pozostałościami farmaceutycznymi jest 
coraz większym problemem dla 
środowiska naturalnego i budzi obawy w 
odniesieniu do zdrowia publicznego. 
Konieczne jest podjęcie działań mających 
na celu ograniczenie potencjalnie 
szkodliwego wpływu na europejskie 
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środowisko naturalne, zwłaszcza na wody 
powierzchniowe, wody gruntowe, wodę 
pitną oraz zdrowie publiczne. Dlatego też 
należy również przedsięwziąć środki 
mające na celu monitorowanie 
niepożądanych działań środowiskowych 
produktów leczniczych w odniesieniu do 
zdrowia publicznego lub środowiska 
naturalnego. Nie może to prowadzić do 
cofnięcia pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu dla leków niezbędnych do leczenia 
chorób poważnych lub zagrażających 
życiu. 

Or. en

Poprawka 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Należy wspierać prowadzenie badań 
naukowych w celu opracowania bardziej 
ukierunkowanych leków, aby zapobiegać 
skutkom ubocznym u pacjentów oraz 
przeciwdziałać negatywnym skutkom dla 
środowiska naturalnego.

Or. en

Poprawka 33
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Substancje farmaceutyczne są 
biologicznie czynne u ludzi z uwagi na 
swoje nieodłączne właściwości i często są 
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modyfikowane tak, aby pozostawały 
niezmienione podczas przechodzenia przez 
ciało człowieka. Ta stabilność oznacza, że 
utrzymują się one również poza ciałem 
człowieka, co może powodować problemy 
natury środowiskowej, a to z kolei może 
mieć wpływ na zdrowie publiczne.
W celu rozwiązania problemu 
zanieczyszczenia wód i gleb 
pozostałościami farmaceutycznymi w 
ocenę stosunku korzyści do ryzyka należy 
włączyć niekorzystny wpływ na 
środowisko naturalne.
Ponadto właściwe władze powinny 
monitorować negatywny wpływ produktów 
leczniczych na środowisko naturalne w 
celu dokonania ponownej oceny stosunku 
korzyści do ryzyka.

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. Wpływ produktów leczniczych na środowisko naturalne wciąż jednak nie 
wchodzi w skład oceny stosunku korzyści do ryzyka przeprowadzanej w ramach procedury 
przyznawania pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu. Zarówno 
Europejska Agencja Środowiska (2010 r.), szwedzka Agencja Produktów Medycznych (2009 
r.), jak i niemiecki Komitet Doradczy ds. Środowiska Naturalnego (2007 r.) popierają 
uwzględnienie wpływu na środowisko naturalne w procedurze udzielania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinien stworzyć 
system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w celu zapewnienia 

(6) Każdy posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu powinien stworzyć 
system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w celu zapewnienia 
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monitoringu i nadzoru swojego lub swoich 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu; działania te powinny być 
rejestrowane w głównej dokumentacji 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, która powinna być stale 
dostępna do wglądu. Właściwe organy 
powinny nadzorować te systemy. 
Streszczenie systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii powinno 
zostać przedłożone wraz z wnioskiem o 
dopuszczenie do obrotu i powinno 
zawierać wskazanie miejsca, gdzie jest 
prowadzona i dostępna do wglądu główna 
dokumentacja systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
danego produktu leczniczego.

monitoringu i nadzoru swojego lub swoich 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu; działania te powinny być 
rejestrowane w głównej dokumentacji 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, która powinna być stale 
dostępna do wglądu. Właściwe organy 
powinny nadzorować te systemy. 
Streszczenie systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii powinno 
zostać przedłożone wraz z wnioskiem o 
dopuszczenie do obrotu i powinno 
zawierać wskazanie miejsca, gdzie jest 
prowadzona i dostępna do wglądu dla 
właściwych organów główna 
dokumentacja systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
danego produktu leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe organy powinny mieć możliwość sprawdzenia głównej dokumentacji systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, co należy wyraźnie zaznaczyć.

Poprawka 35
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Planowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
każdego produktu leczniczego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinno odbywać się w kontekście 
systemu zarządzania ryzykiem i powinno 
być proporcjonalne do zidentyfikowanych i 
potencjalnych zagrożeń oraz 
zapotrzebowania na dodatkowe informacje
na temat produktu leczniczego. Należy 
również zagwarantować, by wszelkie 
kluczowe środki zawarte w systemie 

(7) Planowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
każdego produktu leczniczego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinno także odbywać się w 
kontekście systemu zarządzania ryzykiem i 
powinno być proporcjonalne do 
zidentyfikowanych i potencjalnych 
zagrożeń oraz zapotrzebowania na 
dodatkowe informacje na temat produktu 
leczniczego. Należy również 
zagwarantować, by wszelkie kluczowe 
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zarządzania ryzykiem były ujęte jako 
warunki w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu.

środki zawarte w systemie zarządzania 
ryzykiem były ujęte jako warunki w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 
Jeżeli warunki zawarte w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu nie zostaną 
spełnione przed wymaganym terminem, 
właściwe władze powinny być uprawnione 
i powinny dysponować odpowiednimi 
zasobami do natychmiastowego 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Systemy zarządzania ryzykiem stanowią uzupełnienie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii – nie zastępują one standardowego nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie 
spełniały nałożonego na nie wymogu przeprowadzania badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia. Powoduje to, że lekarze i pacjenci nie mają pewności co do tego, czy niektóre 
najważniejsze leki stosowane do leczenia takich chorób, jak rak i choroby serca, są 
rzeczywiście skuteczne. Dlatego też podstawowe znaczenie ma to, aby do prawodawstwa 
wprowadzić bardziej surowe wymogi w celu dopilnowania, aby firmy farmaceutyczne 
kończyły badania, do przeprowadzania których się zobowiązały.

Poprawka 36
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 

(9) W przypadku gdy w sytuacji 
niezaspokojonych potrzeb medycznych 
produkt leczniczy jest dopuszczony do 
obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadkach gdy 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
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niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, które powinny być oznaczane 
określonym symbolem na opakowaniu 
zewnętrznym oraz jednozdaniowym 
objaśnieniem w ulotce, a ogólnodostępny 
wykaz takich produktów leczniczych 
powinien być prowadzony i 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

Specjalne ostrzeżenia w przypadku intensywnie monitorowanych leków pomogą zarówno 
pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom identyfikować nowe leki podlegające 
intensywnemu nadzorowi i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich mogących 
wystąpić działań niepożądanych, co zalecano już w 2006 r. w sprawozdaniu amerykańskiego 
Instytutu Medycyny. Ten środek mógłby zostać dodatkowo usprawniony przez dodawanie na 
opakowaniu piktogramu w postaci np. czarnego trójkąta (  ), który jest już dobrze znany i 
wykorzystywany w kilku państwach członkowskich.

Poprawka 37
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 

(9) W przypadku nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych i produktów 
leczniczych, które zostały dopuszczone do 
obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadkach gdy 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
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stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych wszystkich nowo 
dopuszczonych do obrotu na okres 
nieprzekraczający 3 lat produktów 
leczniczych, oznaczonych czarnym 
trójkątem i odpowiednim jednozdaniowym 
objaśnieniem w charakterystyce produktu 
leczniczego oraz na przeznaczonej dla 
pacjenta ulotce informacyjnej, a 
ogólnodostępny wykaz takich produktów 
leczniczych powinien być prowadzony i 
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

Poprawka 38
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 (9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
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związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
nieprzerwanie monitorowany na rynku. W 
odniesieniu do wszystkich leków pacjenci i 
pracownicy służby zdrowia powinni być 
zachęcani do zgłaszania wszystkich 
podejrzewanych działań niepożądanych 
takich produktów leczniczych, a 
ogólnodostępny wykaz takich produktów 
leczniczych powinien być prowadzony i 
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 obciążenie 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 należących do tej kategorii. Pacjentów i personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich ewentualnych działań niepożądanych.

Poprawka 39
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 

(9) W przypadku wszystkich nowo 
dopuszczonych do obrotu produktów 
leczniczych lub gdy produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
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związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych wszystkich nowo 
dopuszczonych do obrotu na okres 
nieprzekraczający 3 lat produktów 
leczniczych, oznaczonych czarnym 
trójkątem i odpowiednim jednozdaniowym 
objaśnieniem w charakterystyce produktu 
leczniczego, na opakowaniu zewnętrznym 
oraz na przeznaczonej dla pacjenta ulotce 
informacyjnej, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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

Specjalne ostrzeżenia w przypadku wszystkich nowo wprowadzonych do obrotu produktów 
leczniczych, jak i intensywnie monitorowanych leków, pomogą zarówno pracownikom służby 
zdrowia, jak i pacjentom identyfikować leki nowo wprowadzone do obrotu na okres 
nieprzekraczający trzech lat i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich 
mogących wystąpić działań niepożądanych.
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Poprawka 40
Daciana Octavia Sârbu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Warunkiem niezbędnym jest, aby 
wzmocniony system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie 
prowadził do przedwczesnego 
przyznawania pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu. Pacjenci i pracownicy służby 
zdrowia powinni być zachęcani do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
działań niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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

Należy dopilnować, aby wzmocnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
nie prowadziło do przedwczesnego udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
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Poprawka 41
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Warunkiem niezbędnym jest, aby 
wzmocniony system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie 
prowadził do przedwczesnego 
przyznawania pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu. Pacjenci i pracownicy służby 
zdrowia powinni być zachęcani do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
działań niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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

Należy dopilnować, aby wzmocnienie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
nie prowadziło do przedwczesnego udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.
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Poprawka 42
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa
po wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku.
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i 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”).

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa
po wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku.
Ważne jest, aby umocnienie systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii nie doprowadziło do 
przedwczesnego udzielenia pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. Pacjenci i 
pracownicy służby zdrowia powinni być 
zachęcani do zgłaszania wszystkich 
podejrzewanych działań niepożądanych 
takich produktów leczniczych, a 
ogólnodostępny wykaz takich produktów 
leczniczych powinien być prowadzony i 
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. ro
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Poprawka 43
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
w przypadku wszystkich produktów 
leczniczych, z wyjątkiem tych, o których 
mowa w art. 10, 10a i 10c, 14, 16 i 16a 
dyrektywy 2001/83/WE, zawierać zwięzłą 
sekcję dotyczącą kluczowych informacji na 
temat produktu leczniczego, a także 
informacje w jaki sposób zminimalizować 
ryzyko i zmaksymalizować korzyści 
płynące z jego używania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyjątek dla określonych kategorii produktów leczniczych o szczególnie 
wysokim profilu bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie ekonomiczne dla 
homeopatycznych produktów leczniczych z uwagi na wytwarzające je firmy farmaceutyczne, 
którymi najczęściej są MŚP. Obciążenie regulacyjne i administracyjne związane z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinno być proporcjonalne i wydajne, a tym samym 
powinno ograniczać się do środków koniecznych do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza jeśli 
chodzi o homeopatyczne produkty lecznicze.

Poprawka 44
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
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identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję, w której 
przedstawione zostaną korzyści i 
potencjalne szkodliwe działania produktu 
leczniczego oraz udzielone zostaną dalsze 
informacje, służące bezpiecznemu i 
skutecznemu stosowaniu produktu 
leczniczego.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie precyzuje, w jakiej formie należy udzielić informacji pacjentowi. 
Poprawka służy zapewnieniu jasności.

Poprawka 45
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Dołączenie streszczenia kluczowych informacji jest zbędne(charakterystyka produktu 
leczniczego sama w sobie stanowi zestawienie najważniejszych informacji), może 
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wprowadzać pacjentów w błąd (mogą oni przeoczyć ważne informacje umieszczone 
w charakterystyce produktu leczniczego, a pominięte w streszczeniu kluczowych informacji) 
i może powodować nieczytelność (przykładowo wielojęzyczne ulotki dołączane do 
opakowania). 

Poprawka 46
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W ciągu pięciu lat od wejścia 
niniejszej dyrektywy w życie Komisja, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami reprezentującymi 
pacjentów, konsumentów i pracowników 
służby zdrowia, państwami członkowskimi 
i innymi zainteresowanymi stronami, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie czytelności charakterystyk 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych 
do opakowania.
Po przeanalizowaniu powyższych danych 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawi wniosek mający na celu 
poprawienie układu i treści 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania w celu 
zapewnienia, że będą one stanowić dla 
ogółu społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia cenne źródło informacji.

Or. en

Uzasadnienie

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
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leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Poprawka 47
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W ciągu pięciu lat od wejścia 
niniejszej dyrektywy w życie Komisja, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami reprezentującymi 
pacjentów, konsumentów i pracowników 
służby zdrowia, państwami członkowskimi 
i innymi zainteresowanymi stronami, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie czytelności charakterystyk 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych 
do opakowania.
Po przeanalizowaniu tych danych 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawi wnioski mające na celu 
poprawienie układu i treści 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania w celu 
zapewnienia, że będą one stanowić dla 
ogółu społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia cenne źródło informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia jest problematyczne, szczególnie, że jego elementy nie są 
zdefiniowane. Grozi to tym, że pacjenci będą czytać tylko tę część, gdy w rzeczywistości 
powinni przeczytać całą ulotkę. Problemy związane z czytelnością ulotki nie zostaną 
rozwiązane przez dodanie podsumowania. Zamiast tego należy rozwiązać je poprzez 
poddanie przepisów dotyczących ulotki przeglądowi.
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Poprawka 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Ustęp 10 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję, w której 
przedstawione zostaną korzyści i 
potencjalne szkodliwe działania produktu 
leczniczego oraz udzielone zostaną dalsze 
informacje, służące bezpiecznemu i 
skutecznemu stosowaniu produktu 
leczniczego.

Or. de

Poprawka 49
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji 
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W celu umożliwienia pracownikom 
służby zdrowia oraz pacjentom 
dysponowania najważniejszymi 
informacjami na temat stosowanych przez 
nich leków, poza charakterystyką 
produktu leczniczego i ulotką dołączoną 
do opakowania należy przewidzieć 
informację na temat strony internetowej 
lub infolinii podanej przez właściwe 
organy lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz informację 
gdzie można znaleźć sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat każdego 
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produktu leczniczego, a także informacje w 
jaki sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

Or. fr

Uzasadnienie

Tworzenie nowej sekcji zawierającej „kluczowe informacje” w charakterystyce produktu 
leczniczego i ulotce wydaje się zbędne, ponieważ charakterystyka produktu leczniczego 
i ulotka stanowią już streszczenie najważniejszych informacji. Aczkolwiek takie zestawienie 
mogłoby być dostępne na odpowiedniej stronie internetowej. 

Poprawka 50
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ciągu roku od wejścia niniejszej 
dyrektywy w życie Komisja, po 
przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami reprezentującymi 
pacjentów i konsumentów, organizacjami 
reprezentującymi pracowników służby 
zdrowia, państwami członkowskimi i 
innymi zainteresowanymi stronami, 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie czytelności charakterystyk 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych 
do opakowania w państwach 
członkowskich.
Po przeanalizowaniu powyższych danych 
Komisja w stosownych przypadkach 
przedstawi wniosek mający na celu 
zharmonizowanie i poprawienie układu i 
treści charakterystyk produktu leczniczego 
i ulotek dołączanych do opakowania w 
celu zapewnienia, że będą one stanowić 
dla ogółu społeczeństwa i pracowników 
służby zdrowia cenne źródło informacji.
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Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje te powinny rozpocząć się bez opóźnienia. Poprawiona czytelność, jasność i 
zrozumiałość ChPL i ulotki dołączanej do opakowania we wszystkich państwach 
członkowskich powinny stanowić główny cel przyszłego wniosku mającego na celu zmianę 
wspólnotowego prawodawstwa dotyczącego przekazywanych pacjentom informacji 
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych wydawanych na 
receptę. 

Poprawka 51
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Komisja, we współpracy z EMEA i 
po przeprowadzeniu konsultacji z 
organizacjami reprezentującymi 
pacjentów, konsumentów, lekarzy i 
farmaceutów, zakładami ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz 
państwami członkowskimi i innymi 
zainteresowanymi stronami, bezzwłocznie 
przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające w 
sprawie czytelności charakterystyk 
produktu leczniczego i ulotek dołączanych 
do opakowania oraz ich wartości dla 
ogółu społeczeństwa i pracowników służby 
zdrowia. Po przeanalizowaniu powyższych 
danych Komisja w stosownych 
przypadkach przedstawi wnioski mające 
na celu poprawienie układu i treści 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania w celu 
zapewnienia, że będą one stanowić dla 
opinii publicznej i pracowników służby 
zdrowia cenne źródło informacji.

Or. en
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Poprawka 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10a preambuły (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W ciągu 24 miesięcy od momentu 
opublikowania niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
Komisja zobowiązuje się przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie przydatności 
charakterystyki produktu leczniczego i 
ulotki dołączonej do opakowania dla 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
w zakresie ich potrzeb. Na tej podstawie, 
jeśli zajdzie taka konieczność, Komisja 
zgłosi zalecenia lub propozycje 
legislacyjne w celu poprawienia tych 
dwóch dokumentów.

Or. fr

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dołączona do 
opakowania wydają się nie spełniać wszystkich oczekiwań pacjentów i pracowników służby 
zdrowia. Mając na uwadze również rozwój praktyk, wiedzy i potrzeb pacjentów 
i pracowników służby zdrowia Komisja mogłaby w należyty sposób przeprowadzić badanie 
dotyczące przydatności i prezentacji obydwu dokumentów.

Poprawka 53
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy -– akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia takiego samego 
poziomu wiedzy naukowej na szczeblu 
wspólnotowym i krajowym dla procesu 
podejmowania decyzji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupa koordynacyjna 

(13) W celu zapewnienia takiego samego 
poziomu wiedzy naukowej na szczeblu 
wspólnotowym i krajowym dla procesu 
podejmowania decyzji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupa koordynacyjna 
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powinna, przy wypełnianiu zadań z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, móc liczyć na doradztwo 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii.

powinna, przy wypełnianiu zadań z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, móc liczyć na doradztwo 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Stosunku 
Korzyści do Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

Or. fr

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 
farmakoterapii” (wniosek dotyczący rozporządzenia, art. 1 pkt 12).

Poprawka 54
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Państwa członkowskie powinny 
stosować system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w celu 
gromadzenia informacji użytecznych w 
nadzorowaniu produktów leczniczych, w 
tym informacji na temat podejrzewanych 
działań niepożądanych, na temat
stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, 
nadużywania i błędnego stosowania leków, 
a także zapewnienia jego jakości poprzez 
śledzenie przypadków podejrzewanych 
niepożądanych działań.

(16) Państwa członkowskie powinny 
stosować system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w celu 
gromadzenia informacji użytecznych w 
nadzorowaniu produktów leczniczych, w 
tym informacji na temat podejrzewanych 
działań niepożądanych występujących w 
przypadku normalnych warunków 
stosowania, stosowania niezgodnego ze 
wskazaniami, stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, nadużywania i błędnego 
stosowania leków, a także zapewnienia 
jego jakości poprzez śledzenie przypadków 
podejrzewanych niepożądanych działań.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji jest dezorientujący i mógłby zostać doprecyzowany poprzez potwierdzenie, 
że system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być wykorzystywany do 
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gromadzenia informacji na temat wszystkich podejrzewanych działań niepożądanych leku, a 
nie tylko tych, będących rezultatem stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, nadużywania i 
błędów w stosowaniu. 

Poprawka 55
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu dalszego ulepszenia 
koordynacji zasobów między państwami 
członkowskimi państwa członkowskie 
powinny być upoważnione do 
delegowania niektórych swoich zadań w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii innym państwom 
członkowskim.

(17) Każde państwo członkowskie 
powinno być odpowiedzialne za nadzór 
nad działaniami niepożądanymi 
występującymi na jego terytorium. W celu 
dalszego zwiększania stopnia 
specjalistycznej wiedzy z zakresu nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
należy zachęcać państwa członkowskie do 
organizowania szkoleń oraz do 
prowadzenia regularnej wymiany 
informacji i specjalistycznej wiedzy.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie i śledzenie 
wszelkich działań niepożądanych związanych z lekiem dopuszczonym do obrotu na jego 
terytorium.

Poprawka 56
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu dalszego ulepszenia 
koordynacji zasobów między państwami 
członkowskimi państwa członkowskie 
powinny być upoważnione do 
delegowania niektórych swoich zadań w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii innym państwom 

(17) Każde państwo członkowskie 
powinno być odpowiedzialne za 
wykrywanie wszelkich niepożądanych 
zdarzeń na jego terytorium i za 
odpowiednie działania następcze. W celu 
dalszego zwiększania poziomu wiedzy 
fachowej w zakresie nadzoru nad 
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członkowskim. bezpieczeństwem farmakoterapii, należy 
zachęcać państwa członkowskie do 
organizowania szkoleń oraz do regularnej 
wymiany informacji i wiedzy fachowej.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie wszelkich 
niepożądanych działań leków wprowadzanych do obrotu na jego terytorium i za odpowiednie 
działania następcze.

Poprawka 57
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie do bazy danych i 
sieci przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance).

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni zgłaszać te działania 
wyłącznie właściwym organom państw 
członkowskich, na terytorium których one 
wystąpiły, a państwa członkowskie
powinny przekazywać drogą elektroniczną 
informacje o takich przypadkach 
bezpośrednio do bazy danych i sieci 
przetwarzania danych, o której mowa w 
art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance”).

Wszelkie zmiany w krajowej bazie danych 
powinny być natychmiast i w sposób 
automatyczny odzwierciedlane w bazie 
danych Eudravigilance.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni świadome i natychmiast wiedzieć o 
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działaniach niepożądanych danego leku, które występują na jego terytorium. Państwa 
członkowskie powinny mieć bezpośredni dostęp do szczegółowych sprawozdań w sprawie 
działań niepożądanych leku w celu uniknięcia utraty informacji klinicznych, która 
zagrażałaby analizie naukowej. Państwa członkowskie powinny być odpowiedzialne za 
rejestrowanie tych sprawozdań w bazie danych Eudravigilance w celu zagwarantowania 
jakości danych znajdujących się w tej bazie. 

Poprawka 58
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie do bazy danych i 
sieci przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance).

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
oraz zagwarantowania państwom 
członkowskim dostępu do tej samej 
informacji jednocześnie, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
powinni przekazywać drogą elektroniczną 
informacje o takich przypadkach wyłącznie 
do bazy danych i sieci przetwarzania 
danych, o której mowa w art. 57 ust. 1 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 726/2004 (dalej 
zwanej „bazą danych Eudravigilance).
Mając na uwadze powyższe i w celu 
osiągnięcia założonych celów państwa 
członkowskie nie powinny wprowadzać 
dodatkowych wymogów w zakresie 
niezwłocznego przekazywania okresowych 
informacji na temat podejrzewanych 
działań niepożądanych przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele UE oraz ułatwić transmisję danych i harmonizację kontroli, państwa 
członkowskie nie powinny wprowadzać dodatkowych wymogów, które nie są uzasadnione z 
naukowego punktu widzenia. 



AM\808932PL.doc 29/197 PE438.412v02-00

PL

Poprawka 59
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie do bazy danych i 
sieci przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance).

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie państwom 
członkowskim, a państwa członkowskie –
bezpośrednio do bazy danych i sieci 
przetwarzania danych, o której mowa w 
art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance”).

Wszelkie zmiany w krajowej bazie danych 
powinny być natychmiast i w sposób 
automatyczny odzwierciedlane w bazie 
danych Eudravigilance.
Baza danych Eudravigilance i krajowe 
bazy danych powinny być w pełni 
interoperacyjne.

Or. en
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Uzasadnienie

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.

Poprawka 60
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie do bazy danych i 
sieci przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania
podejrzewanych działań niepożądanych, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach wyłącznie do bazy danych i 
sieci przetwarzania danych, o której mowa 
w art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 



AM\808932PL.doc 31/197 PE438.412v02-00

PL

Eudravigilance). Eudravigilance”). Baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
powiadamiać drogą elektroniczną 
odpowiednie państwa członkowskie o 
zgłoszeniach dokonanych przez
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być powiadamiane drogą elektroniczną o składanych w bazie 
Eudravigilance przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu sprawozdaniach 
dotyczących podejrzewanych poważnych skutków ubocznych pojawiających się na ich 
terytorium, co stanowiłoby dodatkowe zabezpieczenie pozwalające zagwarantować, że 
właściwe władze krajowe nie pominęły lub nie przeoczyły tej informacji.

Poprawka 61
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. W tym 
samym celu posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu powinni przesyłać 
właściwym organom uprzednie 
powiadomienie o ogłoszeniach 
dotyczących bezpieczeństwa, a organy 
powinny przekazywać sobie nawzajem 
takie powiadomienia.

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. W tym 
samym celu posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu powinni 
przedkładać właściwym organom 
ogłoszenia dotyczące bezpieczeństwa w 
celu uprzedniego uzyskania pozwolenia, a 
organy powinny przekazywać sobie 
nawzajem takie powiadomienia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby wszelkie informacje dotyczące leków przekazywane przez firmy 
ogółowi społeczeństwa nie miały charakteru promocyjnego. Zasada uprzedniego 
zatwierdzenia informacji jest już stosowana w odniesieniu do ulotek dołączanych do 
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opakowania, kampanii publicznych, a także zastosowano ją we wniosku w sprawie informacji 
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących leków wydawanych na receptę, który 
obecnie jest omawiany, i w celu zachowania spójności należałoby ją zastosować w 
odniesieniu do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.  

Poprawka 62
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. W tym 
samym celu posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu powinni przesyłać 
właściwym organom uprzednie 
powiadomienie o ogłoszeniach 
dotyczących bezpieczeństwa, a organy 
powinny przekazywać sobie nawzajem 
takie powiadomienia.

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. 
Posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu powinni być zobowiązani do 
przedkładania właściwym organom 
ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa, 
które zamierzają rozpowszechnić w celu 
uprzedniego uzyskania pozwolenia. Po 
przyznaniu takiego pozwolenia organy 
powinny bezzwłocznie przekazywać sobie 
nawzajem uprzednie powiadomienia o 
ogłoszeniach dotyczących bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dopilnować, aby wszelkie informacje dotyczące leków przekazywane przez firmy 
ogółowi społeczeństwa nie miały charakteru promocyjnego. Zasada uprzedniego 
zatwierdzenia informacji jest już stosowana w odniesieniu do ulotek dołączanych do 
opakowania, kampanii publicznych, a także zastosowano ją we wniosku w sprawie informacji 
kierowanych do ogółu społeczeństwa dotyczących leków wydawanych na receptę, który 
obecnie jest omawiany, i w celu zachowania spójności należałoby ją zastosować w 
odniesieniu do informacji na temat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
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Poprawka 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Należy w szczególności zachęcać 
pracowników służby zdrowia do 
dokonywania zgłoszeń w przypadkach, 
gdy ich wkład może mieć podstawowe 
znaczenie dla zrozumienia danego 
działania niepożądanego. W celu 
uproszczenia dokonywania zgłoszeń 
należy ułatwić dostęp pracowników służby 
zdrowia do danych na temat leków 
znajdujących się w karcie zdrowia 
pacjenta, zachowując zgodność z 
zasadami ochrony danych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie pracowników służby zdrowia jako „strażników” przy 
dokonywaniu zgłoszeń w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 64
Thomas Ulmer

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Należy w szczególności zachęcać 
pracowników służby zdrowia do 
dokonywania zgłoszeń w przypadkach, 
gdy ich wkład może mieć podstawowe 
znaczenie dla zrozumienia znaczenia 
danego działania niepożądanego i w 
takich przypadkach, gdy działanie 
niepożądane jest powiązane z błędem w 
stosowaniu leku.
W celu uproszczenia dokonywania 
zgłoszeń należy ułatwić dostęp 
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pracowników służby zdrowia do danych 
na temat leków znajdujących się w karcie 
zdrowia pacjenta.

Or. en

Uzasadnienie

Należy podkreślić znaczenie pracowników służby zdrowia jako „strażników” przy 
dokonywaniu zgłoszeń w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Ponadto w 
celu większego wsparcia odpowiedniej identyfikacji potencjalnych błędów w stosowaniu leku, 
wywołujących podejrzewane działania niepożądane, ważne jest, aby lekarze i farmaceuci 
mieli dostęp do kart leczenia pacjentów, przy pełnym zachowaniu zasad ochrony danych.

Poprawka 65
Crescenzio Rivellini

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Do zgłaszania niepożądanych 
działań leków należy zachęcać przede 
wszystkim pracowników służby zdrowia, 
w przypadkach, w których ich udział jest 
kluczowy dla wyjaśnienia istoty działań 
niepożądanych oraz działań 
niepożądanych spowodowanych błędnym 
stosowaniem produktów leczniczych. 
W celu ułatwienia zgłaszania działań 
niepożądanych oraz zapewnienia ochrony 
obywateli należy zagwarantować 
personelowi medycznemu dostęp do 
danych zawartych w dokumentacji 
medycznej dotyczącej pacjentów.

Or. it

Uzasadnienie

Istotne jest podkreślenie aktywnej roli pracowników służby zdrowia w zgłaszaniu działań 
niepożądanych w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Dla ułatwienia 
rozpoznania ewentualnych błędów w stosowaniu produktów leczniczych prowadzących do 
działań niepożądanych istotne jest także zapewnienie lekarzom i farmaceutom dostępu do 
dokumentacji medycznej dotyczącej pacjentów, przy pełnym poszanowaniu prawa o ochronie 



AM\808932PL.doc 35/197 PE438.412v02-00

PL

prywatności oraz ochronie danych osobowych, w atmosferze współpracy, która już przyniosła 
pozytywne rezultaty. 

Poprawka 66
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wymogi dotyczące okresowych 
raportów o bezpieczeństwie powinny być  
proporcjonalne do ryzyka stwarzanego 
przez produkty lecznicze. Okresowe 
raporty o bezpieczeństwie powinny być 
powiązane z systemem zarządzania 
ryzykiem dla nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych, a rutynowe 
raportowanie nie powinno być wymagane 
w przypadku ogólnych, utrwalonych 
zastosowań, świadomej zgody, homeopatii 
oraz tradycyjnych zastosowań 
zarejestrowanych ziołowych produktów 
leczniczych. Jednakże mając na uwadze 
zdrowie publiczne, właściwe organy 
powinny wymagać przedstawienia 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
dla takich produktów w przypadkach, gdy 
istnieje potrzeba oceny ich ryzyka lub 
dokonania przeglądu pod kątem 
adekwatności informacji o produkcie.

(22) Wymogi dotyczące okresowych 
raportów o bezpieczeństwie powinny być 
proporcjonalne do ryzyka stwarzanego 
przez produkty lecznicze. Okresowe 
raporty o bezpieczeństwie powinny być 
powiązane z systemem zarządzania 
ryzykiem dla nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych, a częstotliwość ich 
przedkładania powinna zostać wydłużona 
w przypadku ogólnych, utrwalonych 
zastosowań, świadomej zgody, homeopatii 
oraz tradycyjnych zastosowań 
zarejestrowanych ziołowych produktów 
leczniczych. Jednakże mając na uwadze 
zdrowie publiczne, właściwe organy 
powinny wymagać przedstawienia w 
określonych odstępach czasowych
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
dla takich produktów w przypadkach, gdy 
istnieje potrzeba oceny ich ryzyka lub 
dokonania przeglądu pod kątem 
adekwatności informacji o produkcie.

Or. fr

Uzasadnienie

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
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acceptable.

Poprawka 67
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Wymogi dotyczące okresowych 
raportów o bezpieczeństwie powinny być 
proporcjonalne do ryzyka stwarzanego 
przez produkty lecznicze. Okresowe 
raporty o bezpieczeństwie powinny być 
powiązane z systemem zarządzania 
ryzykiem dla nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych, a rutynowe 
raportowanie nie powinno być wymagane 
w przypadku ogólnych, utrwalonych 
zastosowań, świadomej zgody, homeopatii 
oraz tradycyjnych zastosowań 
zarejestrowanych ziołowych produktów 
leczniczych. Jednakże mając na uwadze 
zdrowie publiczne, właściwe organy 
powinny wymagać przedstawienia 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
dla takich produktów w przypadkach, gdy 
istnieje potrzeba oceny ich ryzyka lub 
dokonania przeglądu pod kątem 
adekwatności informacji o produkcie.

(22) Wymogi dotyczące okresowych 
raportów o bezpieczeństwie powinny być 
proporcjonalne do ryzyka stwarzanego 
przez produkty lecznicze. Okresowe 
raporty o bezpieczeństwie powinny być 
powiązane z systemem zarządzania 
ryzykiem dla nowo dopuszczonych 
produktów leczniczych, a rutynowe 
raportowanie powinno być wymagane w 
przypadku ogólnych, utrwalonych 
zastosowań, świadomej zgody, homeopatii 
oraz tradycyjnych zastosowań
zarejestrowanych ziołowych produktów 
leczniczych. Jednakże mając na uwadze 
zdrowie publiczne, właściwe organy 
powinny wymagać przedstawienia 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
dla takich produktów w przypadkach, gdy 
istnieje potrzeba oceny ich ryzyka lub 
dokonania przeglądu pod kątem 
adekwatności informacji o produkcie.

Or. fr

Uzasadnienie

Skutki stosowania produktu leczniczego mogą się różnić w zależności od jego składu 
i sposobu wytworzenia. Z tego względu wszystkie produkty lecznicze powinny być 
przedmiotem okresowych raportów o bezpieczeństwie. 
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Poprawka 68
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. Zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii powinno być możliwe 
poprzez pobieranie opłat. Jednak 
zarządzanie tymi zgromadzonymi 
funduszami powinno pozostawać pod 
stałą kontrolą właściwych organów 
krajowych, w celu zapewnienia jego 
niezależności.

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. 

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 powinny być w pełni odpowiedzialne za 
nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (również pod względem finansowania), gdyż to 
one 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”.

Poprawka 69
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia (28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
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publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. Zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii powinno być możliwe 
poprzez pobieranie opłat. Jednak 
zarządzanie tymi zgromadzonymi 
funduszami powinno pozostawać pod 
stałą kontrolą właściwych organów 
krajowych, w celu zapewnienia jego 
niezależności.

publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. 

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 powinny być w pełni odpowiedzialne za 
nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (również pod względem finansowania), gdyż to 
one 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”.

Poprawka 70
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. Zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii powinno być możliwe 
poprzez pobieranie opłat. Jednak 

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. 
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zarządzanie tymi zgromadzonymi 
funduszami powinno pozostawać pod 
stałą kontrolą właściwych organów 
krajowych, w celu zapewnienia jego 
niezależności.

Or. en

Poprawka 71
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana niezależnie od dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie 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. Cel ten 
stanowi istotny interes publiczny, który 
może być uzasadniony, jeśli możliwe do 
zidentyfikowania dane dotyczące zdrowia 
będą przetwarzane tylko w razie 
konieczności, a zainteresowane strony 
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będą dokonywać oceny takiej 
konieczności na każdym etapie procesu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
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. 
Zobacz również opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z kwietnia 2009 r.

Poprawka 72
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pkt 11) otrzymuje brzmienie: skreślony
„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.”;

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne brzmienie [art. 1 pkt 11 skonsolidowanej wersji dyrektywy 2001/83/WE, 
stanowiący definicję wykorzystywaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i 
Międzynarodową konferencję w sprawie harmonizacji (ICH) w odniesieniu do produktów 
dopuszczonych do obrotu], które jasno wskazuje na odniesienie do normalnych warunków 
stosowania i unika wywoływania zamętu w przypadkach obejmujących stosowanie niezgodne 
z przeznaczeniem i nadużywanie, powinno zostać przywrócone. 
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Poprawka 73
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.

„11) Niepożądane działanie produktu 
leczniczego: reakcja na produkt leczniczy, 
która jest szkodliwa i niezamierzona.

Or. de

Uzasadnienie

Termin „działanie niepożądane” powinien zostać zastąpiony bardziej precyzyjnym, przyjętym 
w kręgach fachowych i stosowanym na szczeblu międzynarodowym pojęciem „niepożądanego 
działania produktu leczniczego”. Jest to również zgodne z angielską wersją językową 
(”adverse drug reaction”).

Poprawka 74
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.”;

„11) działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona, powstała przy stosowaniu 
normalnej dla człowieka dawki w celu 
zapobiegania, rozpoznania lub leczenia 
choroby bądź przywrócenia, poprawy lub 
zmiany funkcji fizjologicznej.”;

Or. fr
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Uzasadnienie

Zmiana definicji nie jest uzasadniona. Należy zachować najbardziej aktualną definicję 
przyjętą przez międzynarodowe forum (definicję Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH)) Tym niemniej, właściwe wydaje się 
również zdefiniowanie błędnego stosowania produktu leczniczego i stosowania niezgodnego 
z przeznaczeniem, o których mowa w nowej definicji zaproponowanej przez Komisję, ale mają 
one inne znaczenie. 

Poprawka 75
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.”;

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona i która występuje przy 
dawkach zazwyczaj stosowanych w ciele 
człowieka zgodnie z charakterystyką 
produktu leczniczego w celach 
profilaktycznych, diagnostycznych lub 
terapeutycznych, bądź w celu modyfikacji 
funkcji fizjologicznych;
11a) Stosowanie produktu leczniczego 
niezgodnie ze wskazaniami: stosowanie 
produktu leczniczego niezgodnie z 
charakterystyką produktu leczniczego, 
obejmujące błędy w stosowaniu leku, 
któremu towarzyszą szkodliwe i 
niezamierzone działania.”;

Or. en

Uzasadnienie

W celu oceny tych dwóch różnych rodzajów szkodliwych i niezamierzonych działań 
powodowanych przez zastosowanie produktu leczniczego ważne jest, aby umożliwić 
rozróżnienie między stosowaniem zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego a 
stosowaniem niezgodnym z nią (stosowanie produktu leczniczego niezgodnie ze wskazaniami i 
błędy w stosowaniu leku). Ocena doprowadzi do różnych reakcji właściwych władz: błędy w 
stosowaniu leku – w przeciwieństwie do działań niepożądanych – mogą prowadzić do 
wydania dodatkowych ostrzeżeń, ale nie do cofnięcia ani zawieszenia pozwolenia na 
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dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i
niezamierzona.”;

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona i która występuje przy 
dawkach zazwyczaj stosowanych w ciele 
człowieka w celach profilaktycznych, 
diagnostycznych, terapeutycznych lub dla 
przywrócenia, poprawy, bądź modyfikacji 
funkcji fizjologicznych.”;

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby na całym świecie stosowano spójną terminologię. Definicje stosowane w WE 
powinny być takie same, jak definicje określone przez ICH lub WHO. Definicja terminu 
„działanie niepożądane” nie jest zgodna z definicją WHO. Obowiązująca definicja działania 
niepożądanego stosowana przez WE jest zgodna z definicją WHO i powinna zostać 
zachowana z uwagi na to, że jest ona powiązana z dawkami zgodnie z pozwoleniem na 
dopuszczenie do obrotu. W przeciwnym razie określenie znaczenia „niezamierzonej” reakcji 
nie będzie możliwe.

Poprawka 77
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) Działanie niepożądane: reakcja na „11) Niepożądane działanie produktu 
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produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.

leczniczego: reakcja na produkt leczniczy, 
która jest szkodliwa i niezamierzona.

Or. de

Uzasadnienie

Termin „działanie niepożądane” powinien zostać zastąpiony bardziej precyzyjnym, przyjętym 
w kręgach fachowych i stosowanym na szczeblu międzynarodowym pojęciem „niepożądanego 
działania produktu leczniczego”. Jest to również zgodne z angielską wersją językową 
(”adverse drug reaction”).

Poprawka 78
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona.

„11) Niepożądane działanie produktu 
leczniczego: reakcja na produkt leczniczy, 
która jest szkodliwa i niezamierzona.

Or. de

Uzasadnienie

Termin „działanie niepożądane” powinien zostać zastąpiony bardziej precyzyjnym, przyjętym 
w kręgach fachowych i stosowanym na szczeblu międzynarodowym pojęciem „niepożądanego 
działania produktu leczniczego”. Jest to również zgodne z angielską wersją językową 
(”adverse drug reaction”). 

Uwaga redakcyjna: W przypadku przyjęcia niniejszej poprawki konieczne jest wprowadzenie 
odpowiednich zmian w pozostałym tekście dyrektywy oraz w rozporządzeniu (WE) nr 
726/2004.
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Poprawka 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 11a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„11a. Błąd w stosowaniu leku: reakcja 
niebędąca działaniem niepożądanym, 
spowodowana błędnym stosowaniem i 
stosowaniem wykraczającym poza 
przypadki przewidziane w charakterystyce 
produktu leczniczego, w tym stosowaniem 
niezgodnym z przeznaczeniem i 
nadużywaniem produktu.”.

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby zdobywać również informacje na temat błędów w stosowaniu leku, ale należy 
je odróżniać od działań niepożądanych. Zrozumiałe jest, że uzyskiwanie informacji na temat 
błędów w stosowaniu leków jest dla władz ważne. Działanie niepożądane zazwyczaj ma 
wpływ na zmianę ulotki dołączanej do opakowania i charakterystyki produktu leczniczego, 
natomiast nie ma powodów, aby w tych dokumentach uwzględniać błędy w stosowaniu leku.

Poprawka 80
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 13a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„13a) Negatywny wpływ na środowisko 
naturalne: negatywne skutki produktu 
leczniczego lub jego produktów rozkładu 
dla środowiska naturalnego lub dla 
zdrowia publicznego poprzez 
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środowisko.”.

Or. en

Uzasadnienie

Leki są wydalane przez pacjentów poddawanych leczeniu medycznemu. Często nie są one 
wychwytywane w oczyszczalniach ścieków i mogą zanieczyszczać wody powierzchniowe i 
gruntowe, a nawet wodę pitną. Problem negatywnego wpływu na środowisko naturalne 
należy uwzględnić w prawodawstwie dotyczącym leków. W związku z tym konieczne jest 
zdefiniowanie tego negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Poprawka 81
Peter Liese

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 14)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„14. Podejrzewane działanie niepożądane: 
działanie niepożądane, w odniesieniu do 
którego nie można wykluczyć związku 
przyczynowego między zdarzeniem a 
produktem leczniczym.”

„14. Podejrzenie wystąpienia 
niepożądanego działania produktu 
leczniczego: niepożądane zdarzenie, w 
odniesieniu do którego nie można 
wykluczyć związku przyczynowego 
między zdarzeniem a produktem 
leczniczym.”

Or. de

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 1 ust. 11.

Poprawka 82
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 14)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„14. Podejrzewane działanie niepożądane: 
działanie niepożądane, w odniesieniu do 
którego nie można wykluczyć związku 
przyczynowego między zdarzeniem a 
produktem leczniczym.”

„14. Podejrzenie wystąpienia 
niepożądanego działania produktu 
leczniczego: niepożądane zdarzenie, w 
odniesieniu do którego nie można 
wykluczyć związku przyczynowego 
między zdarzeniem a produktem 
leczniczym.”

Or. de

Uzasadnienie

Patrz poprawka do art. 1 ust. 11.

Poprawka 83
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 14)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„14. Podejrzewane działanie niepożądane: 
działanie niepożądane, w odniesieniu do 
którego nie można wykluczyć związku 
przyczynowego między zdarzeniem a 
produktem leczniczym.”

„14. Podejrzenie wystąpienia 
niepożądanego działania produktu 
leczniczego: niepożądane zdarzenie, w 
odniesieniu do którego nie można 
wykluczyć związku przyczynowego 
między zdarzeniem a produktem 
leczniczym.”

Or. de

Uzasadnienie

Termin „działanie niepożądane” powinien zostać zastąpiony bardziej precyzyjnym, przyjętym 
w kręgach fachowych i stosowanym na szczeblu międzynarodowym pojęciem „niepożądanego 
działania produktu leczniczego”. Jest to również zgodne z angielską wersją językową 
(”adverse drug reaction”).
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Poprawka 84
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 14)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„(14) Podejrzewane działanie 
niepożądane:  działanie niepożądane, w 
odniesieniu do którego nie można 
wykluczyć związku przyczynowego między 
zdarzeniem, a produktem leczniczym.”;

„(14) Błąd w stosowaniu leku: 
jakiekolwiek dające się uniknąć, 
niezamierzone i niewłaściwe zdarzenie lub 
incydent, które doprowadziło lub mogło 
doprowadzić do wystąpienia działania 
niepożądanego, podczas gdy lek był 
kontrolowany przez pracownika służby 
zdrowia, pacjenta lub konsumenta. Błędy 
w stosowaniu leku prowadzące do 
wystąpienia działań niepożądanych 
powinny dla celów sprawozdawczości być 
uważane za działania niepożądane.”;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć nieporozumień, należy sformułować definicję „błędu w stosowaniu leku”. W ten 
sposób zakresem stosowania przedmiotowej dyrektywy (patrz punkt 5 preambuły) zostaną 
objęte zdarzenia, których można było uniknąć, niezamierzone i niewłaściwe, których skutkiem 
są działania niepożądane, wynikające z dozwolonego stosowania produktu leczniczego w 
normalnych dawkach, a także błędy w stosowaniu leku i stosowanie wykraczające poza 
przypadki przewidziane w zatwierdzonej charakterystyce produktu leczniczego.

Poprawka 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 14a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) Dodaje się punkt w brzmieniu:
„14a) Negatywny wpływ na środowisko 
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naturalne: obejmuje to szkodliwy wpływ 
na zdrowie publiczne lub środowisko 
naturalne, zwłaszcza na wody 
powierzchniowe, wody gruntowe i wodę 
pitną, związany z pojawieniem się w 
środowisku leków lub ich produktów 
rozkładu, bądź mieszanin leków i ich 
produktów rozkładu.”.

Or. en

Uzasadnienie

Leki są wydalane poprzez mocz przez pacjentów poddawanych leczeniu medycznemu. Nie są 
one wychwytywane w oczyszczalniach ścieków i zanieczyszczają wody powierzchniowe i 
gruntowe. Gdy leki dostaną się do sieci wodociągowej, stają się również zagrożeniem dla 
zdrowia publicznego. W środowisku wodnym mogą one mieć szkodliwy wpływ na florę i 
faunę. W związku z tym problem negatywnego wpływu na środowisko naturalne należy 
rozpatrzyć łącznie z prawodawstwem dotyczącym nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Dlatego też konieczne jest zdefiniowanie negatywnego wpływu na środowisko 
naturalne.

Poprawka 86
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„15) Badania bezpieczeństwa badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia: 
wszelkie badania dotyczące 
dopuszczonego do obrotu produktu 
leczniczego prowadzone w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka, potwierdzenia profilu 
bezpieczeństwa produktu leczniczego lub 
pomiaru skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.”;

„15) Badania nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii po 
wydaniu pozwolenia: wszelkie badania 
dotyczące produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu wcześniej z 
powodów związanych ze zdrowiem 
publicznym w przypadku braku 
alternatywnej metody leczenia lub 
prowadzone na wniosek organów 
odpowiedzialnych za zdrowie po 
wprowadzeniu danego produktu 
leczniczego do obrotu w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka wystąpienia działań 
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niepożądanych lub oceny profilu działań 
niepożądanych produktu leczniczego, bądź 
ponownej oceny jego stosunku korzyści do 
ryzyka lub pomiaru skuteczności środków 
zarządzania ryzykiem.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem badań po wydaniu pozwolenia jest monitorowanie działań niepożądanych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi. Stosowane brzmienie musi w lepszym stopniu 
odzwierciedlać rzeczywistość celu tych badań po wydaniu pozwolenia. Badania 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia nie mogą być wykorzystywane do uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tańszym kosztem, bez przeprowadzenia wystarczającej 
oceny. 

Poprawka 87
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) pkt 15) otrzymuje brzmienie: skreślony
„15) Badania bezpieczeństwa badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia: 
wszelkie badania dotyczące 
dopuszczonego do obrotu produktu 
leczniczego prowadzone w celu 
zidentyfikowania, opisania lub 
ilościowego określenia ryzyka, 
potwierdzenia profilu bezpieczeństwa 
produktu leczniczego lub pomiaru 
skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.”;

Or. en
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Poprawka 88
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 15)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„15) Badania bezpieczeństwa badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia: 
wszelkie badania dotyczące 
dopuszczonego do obrotu produktu 
leczniczego prowadzone w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka, potwierdzenia profilu 
bezpieczeństwa produktu leczniczego lub 
pomiaru skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.”;

„15) Badania nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii po 
wydaniu pozwolenia: wszelkie badania 
dotyczące produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu wcześniej z 
powodów związanych ze zdrowiem 
publicznym w przypadku braku 
alternatywnej metody leczenia lub 
prowadzone na wniosek organów 
odpowiedzialnych za zdrowie po 
wprowadzeniu danego produktu 
leczniczego do obrotu w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka wystąpienia działań 
niepożądanych lub oceny profilu działań 
niepożądanych produktu leczniczego, bądź 
jego stosunku korzyści do ryzyka lub 
pomiaru skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem badań po wydaniu pozwolenia jest monitorowanie działań niepożądanych produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi. Nie mają one monitorować „bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia”. Badania bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia nie mogą być wykorzystywane 
do uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tańszym kosztem, bez przeprowadzenia 
wystarczającej oceny. 
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Poprawka 89
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ca) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 28a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) pkt 28a) otrzymuje brzmienie: 
„28a) Stosunek korzyści do ryzyka: 
ocena pozytywnego wpływu 
terapeutycznego produktu leczniczego w 
związku z ryzykiem zdefiniowanym w
pkt 28).”;

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. Wpływ produktów leczniczych na środowisko naturalne wciąż jednak nie 
wchodzi w skład oceny stosunku korzyści do ryzyka przeprowadzanej w ramach procedury 
przyznawania pozwolenia na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu. Zarówno 
Europejska Agencja Środowiska (2010 r.), szwedzka Agencja Produktów Medycznych (2009 
r.), jak i niemiecki Komitet Doradczy ds. Środowiska Naturalnego (2007 r.) popierają 
uwzględnienie wpływu na środowisko naturalne w procedurze udzielania pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera ca) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 28a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) pkt 28a) otrzymuje brzmienie:
„28a) Stosunek korzyści do ryzyka: 
ocena pozytywnego wpływu 
terapeutycznego produktu leczniczego w 
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związku z ryzykiem zdefiniowanym w 
pkt 28).”;

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest włączenie „ryzyka dla środowiska naturalnego” w ocenę stosunku 
korzyści do ryzyka. Dokonano już tego w prawodawstwie z zakresu weterynaryjnych 
produktów leczniczych, a włączenie w prawodawstwo z zakresu leków przeznaczonych do 
stosowania u ludzi jest zalecane w sprawozdaniu technicznym nr 1/2010 Europejskiej Agencji 
Środowiska. Głównym celem jest ochrona zdrowia publicznego bez zagrażania dostępowi do 
leków niezbędnych pacjentom.

Poprawka 91
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 28b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
działań i interwencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
których celem jest identyfikacja i opisanie 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
produktów leczniczych, zapobieganie 
takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
konkretnych działań i interwencji w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, których celem jest 
ilościowe określenie ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych lub 
zapobieganie takiemu ryzyku, łącznie z 
oceną skuteczności tych interwencji, bądź 
zapewnienie wczesnego zidentyfikowania 
nowego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie produkty lecznicze dostępne na europejskim rynku muszą być intensywnie 
monitorowane za pośrednictwem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
którego skuteczność należy poprawić zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 
Celem systemu zarządzania ryzykiem nie powinna być „identyfikacja ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych” – takie zadanie ma ocena przed wydaniem pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. System zarządzania ryzykiem powinien umożliwiać zapobieganie 
ryzyku, które zostało już zidentyfikowane dzięki ocenie przed wydaniem pozwolenia na 
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dopuszczenie do obrotu, a także jak najwcześniejszą identyfikację ewentualnego nowego
ryzyka.

Poprawka 92
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 28b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
działań i interwencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
których celem jest identyfikacja i opisanie 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
produktów leczniczych, zapobieganie 
takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
konkretnych działań i interwencji w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii, których celem jest 
ilościowe określenie ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych lub 
zapobieganie takiemu ryzyku, łącznie z 
oceną skuteczności tych interwencji, bądź 
zapewnienie wczesnego zidentyfikowania 
nowego ryzyka.

Or. en

Poprawka 93
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 28b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
działań i interwencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
których celem jest identyfikacja i opisanie 
ryzyka związanego ze stosowaniem 
produktów leczniczych, zapobieganie 
takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 
konkretnych działań i interwencji w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, których celem jest 
ilościowe określenie ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych lub 
zapobieganie takiemu ryzyku, łącznie z 
oceną skuteczności tych interwencji, bądź 
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skuteczności tych interwencji. zapewnienie wczesnego zidentyfikowania 
nowego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Wszystkie produkty lecznicze dostępne na europejskim rynku muszą być intensywnie 
monitorowane za pośrednictwem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii,
którego skuteczność należy poprawić zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. 
Celem systemu zarządzania ryzykiem nie powinna być „identyfikacja ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych” – takie zadanie ma ocena przed wydaniem pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. System zarządzania ryzykiem powinien umożliwiać zapobieganie 
ryzyku, które zostało już zidentyfikowane dzięki ocenie przed wydaniem pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 94
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 28c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28c) System nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii: system wykorzystywany 
przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i państwa 
członkowskie do wypełniania zadań i 
obowiązków wymienionych w tytule IX 
oraz mający na celu monitorowanie 
bezpieczeństwa dopuszczonych do obrotu 
produktów leczniczych i wykrycie 
wszelkich zmian w ich stosunku korzyści 
do ryzyka.

28c) System nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii: system umożliwiający 
posiadaczom pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu i państwom członkowskim w 
celu wypełnienia zadań i obowiązków 
wymienionych w tytule IX:

a) gromadzenie informacji przydatnych do 
nadzorowania produktów leczniczych, ze 
szczególnym odniesieniem do działań 
niepożądanych u ludzi, w tym stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem i 
nadużywania produktów leczniczych i 
błędów w stosowaniu leku; oraz
b) przeprowadzanie oceny tych informacji 
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pod kątem naukowym w celu wykrycia
wszelkich zmian w stosunku korzyści do 
ryzyka dopuszczonych produktów 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwotne brzmienie (art. 102 dyrektywy 2001/83/WE, wersja skonsolidowana), które jasno 
określa zadania wchodzące w skład systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
(gromadzenie informacji i ocena naukowa), powinno zostać przywrócone. Nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii jest obserwacyjną dyscypliną naukową, której celem jest 
monitorowanie działań niepożądanych produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Jej celem 
nie jest monitorowanie „bezpieczeństwa produktów leczniczych” (niejednoznaczne 
wyrażenie: „ukierunkowane na produkt” zamiast „ukierunkowane na pacjenta”). 

Poprawka 95
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 28c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28c) system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii: system wykorzystywany 
przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i państwa 
członkowskie do wypełniania zadań i 
obowiązków wymienionych w tytule IX 
oraz mający na celu monitorowanie 
bezpieczeństwa dopuszczonych do obrotu 
produktów leczniczych i wykrycie
wszelkich zmian w ich stosunku korzyści 
do ryzyka.

28c) system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii umożliwiający:

a) zbieranie przydatnych informacji 
dotyczących nadzoru nad produktami 
leczniczymi, w szczególności w 
odniesieniu do ich działań niepożądanych 
dla człowieka, również w przypadku 
stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, nadużywania i błędnego 
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stosowania produktu leczniczego;
b) naukową ocenę tych informacji w celu 
wykrycia wszelkich zmian w stosunku 
korzyści do ryzyka dla dopuszczonych do 
obrotu produktów leczniczych;
c) posiadaczom pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu i państwom członkowskim 
wypełnianie zadań i obowiązków 
wymienionych w tytule IX.

Or. fr

Uzasadnienie

Przyjęcie definicji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zawartej 
w dyrektywie 2001/83/WE, przy czym propozycja Komisji nie zawiera informacji na temat 
celu zbierania informacji i przeprowadzania oceny naukowej.

Poprawka 96
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkty 32a), 32b) i 32c) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dodaje się poniższe pkt 32a), 32b) i 
32c):
„32a) Błąd w stosowaniu leku: 
niezamierzone, dające się uniknąć 
przeoczenie lub działanie związane z 
produktem leczniczym, które może 
powodować ryzyko lub działanie 
niepożądane u pacjenta i które może 
dotyczyć jednego lub więcej etapów cyklu 
produktu leczniczego, na przykład wyboru 
formulacji, przepisania, wydania, 
walidacji, przygotowania, 
przechowywania, dostarczenia, podania 
oraz monitorowania i informacji 
dotyczących leczenia, a także sposobów 
ich przekazywania, takich jak komunikaty 
i transkrypcje.
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32b) Stosowanie leku niezgodnie z 
przeznaczeniem: stosowanie produktu 
leczniczego niezgodnie z zaleceniami 
określonymi w charakterystyce produktu 
leczniczego (ChPL). 
32c) Medycznie uzasadnione stosowanie 
poza zatwierdzonymi wskazaniami: 
szczególne przypadki celowego stosowania 
niezgodnie z zaleceniami określonymi w 
punkcie „Wskazania” ChPL, ale opartego 
na ocenie danych.”

Or. en

Uzasadnienie

Dodanie definicji „błędu w stosowaniu leku”, „stosowania leku niezgodnie z 
przeznaczeniem” i „medycznie uzasadnionego stosowania poza zatwierdzonymi 
wskazaniami” jest przydatne do tego, aby dane dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii mogły być klasyfikowane i rejestrowane w bardziej informacyjny sposób 
odnoszący się do kontekstu stosowania.

Poprawka 97
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 32a) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadza się pkt 32a w brzmieniu:
32a. błędne stosowanie produktu 
leczniczego: niezamierzone pominięcie 
lub wykonanie działania związanego z 
produktem leczniczym, który może 
spowodować ryzyko lub wywołać działanie 
niepożądane u pacjenta. Zgodnie z 
definicją można uniknąć błędnego 
stosowania leku, ponieważ pokazuje ono, 
co powinno być zrobione, a co nie miało 
miejsca podczas przyjmowania dawki 
produktu leczniczego przez pacjenta. 
Błędne stosowanie produktu leczniczego 
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może dotyczyć jednego lub kilku etapów 
cyklu produktu leczniczego, takich jak: 
wybór broszury produktu leczniczego, 
recepty, wydawania produktu leczniczego, 
analizy zaleceń, przygotowania preparatu 
galenowego, przechowywania, dostawy, 
podawania, informacji, częstotliwości 
przyjmowania produktu leczniczego, jak 
również czynności związanych z 
produktem leczniczym, takich jak 
przekazywanie i przepisywanie. 

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiana definicji nie jest uzasadniona. Należy zachować najbardziej aktualną definicję 
przyjętą przez międzynarodowe forum (definicję Światowej Organizacji Zdrowia oraz 
Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (ICH). Tym niemniej, właściwe wydaje się 
również zdefiniowanie błędnego stosowania produktu leczniczego i stosowania niezgodnego z 
przeznaczeniem, o których mowa w nowej definicji zaproponowanej przez Komisję, ale mają 
one inne znaczenie. 

Poprawka 98
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera d a (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 32b) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadza się pkt 32b w brzmieniu:
32b) stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem: stosowanie niezgodne z 
zaleceniami zawartymi w charakterystyce 
produktu leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Porównaj uzasadnienie do pkt 32a.
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Poprawka 99
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 32c) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadza się pkt 32c w brzmieniu:
32c) stosowanie poza wskazaniami 
medycznie uzasadnionymi: celowe 
stosowanie produktu leczniczego 
niezgodne z zaleceniami zawartymi sekcji 
dotyczącej wskazań w charakterystyce 
produktu leczniczego, ale oparte na 
wynikach badania.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 32a.

Poprawka 100
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera da) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkt 32d) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) wprowadza się pkt 32d w brzmieniu:
32d) Informacje o charakterze tajemnicy 
handlowej: dokumenty, dane lub 
informacje są uznawane za posiadające 
charakter tajemnicy handlowej, jeżeli 
ujawnienie takich dokumentów, danych 
lub informacji w sposób istotny zaszkodzi 
interesom handlowym posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
chyba że, pomimo wystąpienia takiej 
szkody, nadrzędny interes publiczny 
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uzasadnia ich ujawnienie. Dane dotyczące 
zdrowia publicznego, w szczególności 
dane przedkliniczne, kliniczne i dane 
dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, nie mogą być nigdy 
uznane za dane o charakterze tajemnicy 
handlowej. Dane dotyczące wielkości 
sprzedaży również powinny być 
publikowane, ponieważ są to dane 
naukowe, które pozwalają określić poziom 
narażenia ludności na działania 
niepożądane danego produktu 
leczniczego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 32a.

Poprawka 101
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i) – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a)  po tiret drugim w lit. i) dodaje się 
następujące tiret:
-badań ekotoksykologicznych oraz

Or. en

Uzasadnienie

Producenci farmaceutyczni powinni dostarczać odpowiednie dane ekotoksykologiczne 
dotyczące ich produktów przy ubieganiu się o pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Jest to 
warunek wstępny odpowiedniej oceny ryzyka. 
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Poprawka 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera i) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

-a) po tiret drugim w lit. i) dodaje się 
następujące tiret:
- badań ekotoksykologicznych, 

Or. en

Uzasadnienie

Producenci farmaceutyczni nie zawsze dostarczają dane ekotoksykologiczne dotyczące ich 
produktów przy ubieganiu się o pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, prawdopodobnie z 
uwagi na to, że nie ma to wpływu na rezultat procesu wydawania pozwolenia. Brak danych 
uniemożliwia przeprowadzenie oceny ryzyka. Oszacowanie zmian w poddanym ocenie 
zagrożeniu dla środowiska naturalnego wymaga dostarczenia przez producenta pierwotnych 
danych.

Poprawka 103
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 8 – ustęp 3 – litera ia) – zdanie wprowadzające

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„ia) streszczenie systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
wnioskodawcy obejmuje następujące 
elementy:

„ia) szczegółowy opis i streszczenie 
systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii wnioskodawcy obejmują
następujące elementy:

Or. fr

Uzasadnienie

Włączenie „szczegółowego opisu” (zgodnie ze sformułowaniem zawartym w art. 8 lit. ia) 
dyrektywy 2001/83/WE wersja ujednolicona ma kluczowe znaczenie, ponieważ pozwala 
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sprawdzić, jakie działania zostały zastosowane. Należy utrzymać ten obowiązek. 

Poprawka 104
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 3 a – oraz artykuł 11 – ustęp3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu:
„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;.
b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Dla celów pkt 3. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera 
następujące oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

Or. fr

Uzasadnienie

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Poprawka 105
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

„3a. w przypadku wszystkich produktów 
leczniczych, z wyjątkiem tych, o których 
mowa w art. 10, 10a i 10c, 14, 16 i 16a, 
streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

Or. en

Uzasadnienie

Należy wprowadzić wyjątek dla określonych kategorii produktów leczniczych o szczególnie 
wysokim profilu bezpieczeństwa. Ma to szczególne znaczenie ekonomiczne dla 
homeopatycznych produktów leczniczych z uwagi na wytwarzające je firmy farmaceutyczne, 
którymi najczęściej są MŚP. Obciążenie regulacyjne i administracyjne związane z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinno być proporcjonalne i wydajne, a tym samym 
powinno ograniczać się do środków koniecznych do osiągnięcia tego celu, zwłaszcza jeśli 
chodzi o homeopatyczne produkty lecznicze.

Poprawka 106
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu: skreślony
„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
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leczniczego;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia jest problematyczne, szczególnie, że jego elementy nie są 
zdefiniowane. Grozi to tym, że pacjenci będą czytać tylko tę część, gdy w rzeczywistości 
powinni przeczytać całą ulotkę. Problemy związane z czytelnością ulotki nie zostaną 
rozwiązane przez dodanie streszczenia. Zamiast tego należy rozwiązać je poprzez poddanie 
przepisów dotyczących ulotki przeglądowi.

Poprawka 107
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – 3 s oraz artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

„3a. Komisja zobowiązuje się do 
przekazania Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie, w terminie 24 
miesięcy od daty opublikowania niniejszej 
dyrektywy w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, sprawozdania dotyczącego 
funkcjonalności charakterystyki produktu 
leczniczego i ulotki dołączanej do 
opakowania w stosunku do potrzeb 
pacjentów i pracowników służby zdrowia. 
W razie konieczności Komisja opracuje na 
tej podstawie zalecenia i/lub wnioski 
legislacyjne w celu udoskonalenia tych 
dwóch dokumentów.”

b) dodaje się akapit w brzmieniu:
„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera 
następujące oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
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organu krajowego>.”

Or. xm

Uzasadnienie

Wydaje się, że obecnie charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dołączana do 
opakowania nie zaspokajają potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia w sposób 
wystarczający. W związku z tym Komisja mogłaby prowadzić w odpowiedni sposób badania 
nad sposobami wykorzystywania i przedstawiania tych dwóch dokumentów, z myślą o zmianie 
praktyk i potrzeb pacjentów i pracowników służby zdrowia oraz rozwoju wiedzy.

Poprawka 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu: skreślony
„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

Or. en
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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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Poprawka 109
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie, poprzedzone symbolem: 
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

Or. en
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Poprawka 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

„W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega monitorowaniu 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać własnemu 
lekarzowi, farmaceucie lub do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do poprawki dotyczącej lit. a).

Poprawka 111
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 1 – punkt 3 a oraz artykuł 11 – ustęp2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu:
“3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”
b) dodaje się akapit w brzmieniu: a) dodaje się akapit w brzmieniu:
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Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, 
w przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004, streszczenie zawiera 
następujące oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004, streszczenie zawiera 
następujące oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

Or. hu

Uzasadnienie

Umieszczanie istotnych informacji w innym, osobnym miejscu jest nieuzasadnione, ponieważ 
pacjent i lekarz otrzymują niezbędne wskazówki o bezpiecznym i skutecznym działaniu 
produktu leczniczego po przeczytaniu informacji dotyczących jego korzystania oraz całej 
ulotki. Streszczenie 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 112
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie, poprzedzone symbolem: 
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest 
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego
organu krajowego>.”
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Or. en

Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia w przypadku wszystkich nowo wprowadzonych do obrotu produktów 
leczniczych, jak i intensywnie monitorowanych leków pomogą zarówno pracownikom służby 
zdrowia, jak i pacjentom identyfikować leki nowo wprowadzone do obrotu na okres 
nieprzekraczający trzech lat i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich 
mogących wystąpić działań niepożądanych.

Poprawka 113
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 

oświadczenie, poprzedzone symbolem : 
„Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

Przede wszystkim pracownicy służby zdrowia będą już zaznajomieni z symbolem czarnego 
trójkąta, który jest stosowany do oznaczania nowych leków podlegających intensywnemu 
monitorowaniu na terenie całej UE (w przypadku leków które są dopuszczane do obrotu 
zgodnie z procedurą scentralizowaną). Jednakże oświadczenie, że „przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu monitorowaniu” nie jest konieczne, ponieważ mogłoby ono 
całkowicie zniechęcić pacjentów do stosowania danego leku.  
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Poprawka 114
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, ulotka zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy nowo 
dopuszczony produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu w celu 
uzyskania dodatkowych informacji na 
temat jego działań niepożądanych. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>.” Temu oświadczeniu 
towarzyszy symbol w postaci odwróconego 
czarnego trójkąta: . Symbol w postaci 
czarnego trójkąta jest również 
umieszczany na opakowaniu 
zewnętrznym.

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie uprawnień pacjentów i pracowników służby zdrowia: jeśli celem jest naprawdę 
zachęcanie do dokonywania zgłoszeń, muszą oni rozumieć dlaczego mają to robić. Jeśli 
pacjenci będą świadomi tego, że przyjmowany przez nich lek przynosi im korzyści (tj. w 
przypadku ciężkich chorób, takich jak rak, lub w celu spowolnienia rozwijania się choroby 
przewlekłej), takie wyjaśnienie nie wpłynie negatywnie na przestrzeganie przez nich zaleceń, 
a nawet przeciwnie – zwiększy ich prawa i zaufanie. 
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Poprawka 115
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie. „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie. „Przedmiotowy produkt 
leczniczy przynosi potwierdzone korzyści 
pacjentom cierpiącym na Pana/Pani 
chorobę. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich leków, podlega on 
monitorowaniu bezpieczeństwa. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać do <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>”.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produktów wymienionych w art. 23 przedmiotowego rozporządzenia, których 
dopuszczenie podlega obowiązkowi spełnienia konkretnych warunków, w ich charakterystyce 
produktu leczniczego powinno wspominać się raczej o tym, że dany produkt podlega 
monitorowaniu bezpieczeństwa, a nie intensywnemu monitorowaniu. Takie jednoznaczne 
sformułowanie mogłoby dodatkowo zniechęcić pacjentów do przestrzegania schematu 
leczenia i pośrednio wpływać na zgłaszanie ewentualnych działań niepożądanych produktów 
należących do tej kategorii. Pacjentów i personel medyczny należy zachęcać do zgłaszania 
wszystkich ewentualnych działań niepożądanych.

Poprawka 116
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Dla celów pkt 3a. pierwszego akapitu, w
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera 
następujące oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
„nazwa i adres internetowy właściwego
organu krajowego”.

„W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega szczegółowemu 
nadzorowi po wydaniu pozwolenia. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać do „nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego” lub lekarza, farmaceuty bądź 
innego pracownika służby zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Pomijając fakt, że nie wszyscy pacjenci mają dostęp do Internetu, lekarze farmaceuci i inni 
pracownicy służby zdrowia są głównymi partnerami w kontaktach z pacjentami. Wobec 
powyższego należy zaznaczyć, że istnieje możliwość informowania tych osób o działaniach 
niepożądanych.

Poprawka 117
Marina Yannakoudakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera ba) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:
„To streszczenie najważniejszych 
informacji zostanie poddane przeglądowi 
w momencie wejścia w życie nowej 
dyrektywy w sprawie informacji dla 
pacjentów, która zostanie zaproponowana 
przez Komisję.”;

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa w sprawie informacji dla pacjentów stanowi ważną część pakietu 
farmaceutycznego i w związku z tym przegląd streszczenia najważniejszych informacji 
koniecznych do bezpiecznego i skutecznego stosowania danego leku powinien mieć miejsce w 
momencie wejścia tej dyrektywy w życie.

Poprawka 118
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 16c – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W art. 16c ust. 4 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:
„Komitet bada, czy pozostałe kryteria 
uproszczonego wpisu do rejestru, 
określonego w art. 16a, są w pełni 
spełnione. Jeżeli Komitet uzna, że jest to 
możliwe, ustanawia on wspólnotową 
monografię ziół, określoną w art. 16h 
ust. 3, która jest uwzględniana przez 
państwo członkowskie przy 
podejmowaniu ostatecznej decyzji.”

Or. en

Uzasadnienie

Wspólnotowa procedura ustanawiania monografii jest skuteczna wyłącznie wtedy, gdy 
państwa członkowskie mają obowiązek przestrzegania wspólnotowych monografii.

Poprawka 119
Mairead McGuinness

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

“3. Dla każdego produktu leczniczego, w 
odniesieniu do którego przyznane zostało 
pozwolenie, właściwe władze krajowe 
bezzwłocznie udostępniają do wiadomości 
publicznej pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu wraz z charakterystyką produktu 
leczniczego oraz wszelkimi warunkami 
ustanowionymi zgodnie z art. 21a, 22 i 22a 
wraz z terminami ich spełnienia.

3. Dla każdego produktu leczniczego, w 
odniesieniu do którego przyznane zostało 
pozwolenie, właściwe władze krajowe 
bezzwłocznie udostępniają do wiadomości 
publicznej pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu wraz z ulotką dołączaną do 
opakowania, charakterystyką produktu 
leczniczego oraz wszelkimi warunkami 
ustanowionymi zgodnie z art. 21a, 22 i 22a 
wraz z terminami ich spełnienia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewniania kompletnych i precyzyjnych informacji ogółowi społeczeństwa podczas 
udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu należy również udostępniać do wiadomości 
publicznej ulotkę dołączaną do opakowania.

Poprawka 120
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające 
aktualizuje się z chwilą otrzymania 
nowych informacji istotnych dla oceny 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 
danego produktu leczniczego.

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające 
zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
naturalnego rozwoju danej choroby, w 
stosownych przypadkach istniejących 
sposobów leczenia, określonych dla 
żądanego wskazania, oraz tego, czy dany 
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produkt leczniczy powoduje rzeczywisty 
postęp terapeutyczny w porównaniu z 
istniejącymi sposobami leczenia („wartość 
dodana” lub „poprawa świadczonych 
usług medycznych”). Sprawozdanie 
oceniające aktualizuje się z chwilą 
otrzymania nowych informacji istotnych 
dla oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności danego produktu leczniczego. 

Or. en

Uzasadnienie

Dodatkowe wzmocnienie kryteriów udzielania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w celu 
uwzględnienia konieczności wykazania postępu terapeutycznego w porównaniu z istniejącymi 
sposobami leczenia (terapeutyczna wartość dodana) dodatkowo zmniejszyłoby zbędne 
narażenie na ryzyko.

Poprawka 121
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające 
aktualizuje się z chwilą otrzymania 
nowych informacji istotnych dla oceny 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 
danego produktu leczniczego.

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 
systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające 
zawiera szczegółowe informacje dotyczące 
naturalnego rozwoju danej choroby, w 
stosownych przypadkach istniejących 
sposobów leczenia, określonych dla 
żądanego wskazania, oraz tego, czy dany 
produkt leczniczy powoduje rzeczywisty 
postęp terapeutyczny w porównaniu z 
istniejącymi sposobami leczenia („wartość 
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dodana” lub „poprawa świadczonych 
usług medycznych”). Sprawozdanie 
oceniające aktualizuje się z chwilą 
otrzymania nowych informacji istotnych 
dla oceny jakości, bezpieczeństwa i 
skuteczności danego produktu leczniczego. 

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszym krokiem w ograniczaniu szkód powodowanych przez działania niepożądane u 
pacjentów jest nieprzyjmowanie produktów leczniczych, gdy nie są one pożyteczne. W celu 
ograniczenia szkód powodowanych przez działania niepożądane u pacjentów należy również 
zmienić kryteria udzielania pozwolenia na dopuszczenia do obrotu: obowiązek wykazania, w 
przypadku wnioskowania o udzielenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, że nowy 
produkt leczniczy zapewnia postęp terapeutyczny, pozwoliłoby uniknąć zbędnego narażania 
społeczeństwa na możliwe do uniknięcia szkody. 

Poprawka 122
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe władze krajowe bezzwłocznie 
udostępniają do wiadomości publicznej 
sprawozdanie oceniające, wraz z 
uzasadnieniem ich opinii, po usunięciu 
wszelkich informacji stanowiących 
tajemnicę handlową. Uzasadnienie 
przedstawia się odrębnie dla każdego 
wskazania, którego dotyczy wniosek.

Właściwe władze krajowe bezzwłocznie 
udostępniają do wiadomości publicznej 
końcowe sprawozdanie oceniające, wraz z 
uzasadnieniem ich opinii, po usunięciu 
wszelkich informacji stanowiących 
tajemnicę handlową. Uzasadnienie 
przedstawia się odrębnie dla każdego 
wskazania, którego dotyczy wniosek.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu lepszego informowania społeczeństwa należy podkreślić, że końcowe sprawozdanie 
musi być przedmiotem konsultacji. Charakter techniczny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii wymaga licznych, następujących po sobie etapów przed osiągnięciem 
finalnego rezultatu. Tym samym wydaje się użyteczne udostępnienie opinii publicznej 
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wniosków, a nie badań przejściowych, które muszą podlegać ocenie końcowej. Mechanizm ten 
ma na celu uniknięcie wywołania wśród społeczeństwa obaw w związku z wnioskami, które 
nie są ostateczne i przekazywanie tylko naukowo zatwierdzonych informacji. 

Poprawka 123
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

Jeśli produkt leczniczy spełnia 
niezaspokojone potrzeby medyczne, a 
stosunek korzyści do ryzyka jest 
pozytywny, wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu może zostać 
uzależnione od spełnienia jednego lub 
kilku z następujących warunków: 

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu ujednolicenie przedmiotowego artykułu z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi scentralizowanych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, w przypadku których 
należy uzasadnić potrzebę zdrowia publicznego (przykładowo pacjenci znajdujący się 
w martwym punkcie terapii), aby móc ubiegać się o takie pozwolenia.

Poprawka 124
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

W przypadku, gdy produkt leczniczy 
odpowiada niezaspokojonym potrzebom 
medycznym i gdy stosunek korzyści do 
ryzyka można uznać za korzystny, 
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wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

Or. en

Poprawka 125
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

W przypadku, gdy produkt leczniczy 
odpowiada niezaspokojonym potrzebom 
medycznym i gdy stosunek korzyści do 
ryzyka można uznać za korzystny, 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Poprawka 126
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – część wprowadzająca
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków:

Mając na uwadze uzupełnienie przepisów 
zawartych w art. 19, wydanie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu może zostać 
uzależnione od spełnienia jednego lub 
kilku z następujących warunków:  

Or. fr

Uzasadnienie

Nowy artykuł powinien uniemożliwić generalizowanie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
uznawanych za podobne do warunkowych pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, które zostały 
ściśle określone w art. 22.

Poprawka 127
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków:

W przypadku, gdy produkt leczniczy 
odpowiada niezaspokojonym potrzebom 
medycznym i potrzebom zdrowia 
publicznego oraz gdy stosunek korzyści do 
ryzyka jest korzystny, wydanie pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu może zostać 
uzależnione od spełnienia jednego lub 
kilku z następujących warunków:

Or. en

Uzasadnienie

Scentralizowane warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu może zostać udzielone 
wyłącznie w przypadku, gdy stosunek korzyści do ryzyka jest korzystny, korzyści dla zdrowia 
publicznego przewyższają ryzyko związane z koniecznością dostarczenia dodatkowych danych 
oraz gdy zostaną spełnione niezaspokojone potrzeby medyczne.
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Poprawka 128
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

W przypadku, gdy produkt leczniczy 
odpowiada niezaspokojonym potrzebom 
medycznym i gdy stosunek korzyści do 
ryzyka można uznać za korzystny, 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

Or. en

Uzasadnienie

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Poprawka 129
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków.

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków. Jeżeli warunki 
zawarte w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu nie zostały spełnione przed 
wymaganym terminem, właściwe organy 
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są uprawnione i dysponują odpowiednimi 
zasobami do natychmiastowego 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 21a – wprowadzenie.

Poprawka 130
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków.

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków. Jeżeli warunki 
zawarte w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu nie zostały spełnione przed 
wymaganym terminem, właściwe organy 
są uprawnione i dysponują odpowiednimi 
zasobami do natychmiastowego 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Poprawka 131
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby w pozwoleniu na W pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu 
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dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków.

określa się terminy spełnienia warunków.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 21a – część wprowadzająca.

Poprawka 132
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków.

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków oraz dołącza
informację, iż utrzymanie pozwolenia jest 
związane z dopełnieniem określonych 
warunków w wyznaczonych terminach.

Or. fr

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie do art. 21a – część wprowadzająca.

Poprawka 133
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21a – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków. Jeżeli warunki 
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spełnienia warunków. zawarte w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu nie zostały spełnione przed 
wymaganym terminem, właściwe organy 
są uprawnione i dysponują odpowiednimi 
zasobami do natychmiastowego 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 21a – wprowadzenie.

Poprawka 134
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W wyjątkowych okolicznościach oraz po 
konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem 
zachowania wymogu spełnienia przez 
wnioskodawcę określonych warunków, w 
szczególności dotyczących bezpieczeństwa 
produktu leczniczego, oraz powiadomienia 
właściwych władz krajowych o 
jakimkolwiek incydencie odnoszącym się 
do stosowania tego produktu oraz o 
działaniach, jakie mają zostać podjęte.

W wyjątkowych okolicznościach oraz po 
konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem
zachowania wymogu 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. 

Takie pozwolenie może zostać przyznane 
wyłącznie, jeżeli składający wniosek 
wykaże, że nie jest w stanie dostarczyć 
wyczerpujących danych na temat 
skuteczności i bezpieczeństwa w 
normalnych warunkach stosowania, z 
przyczyn obiektywnych i możliwych do 
zweryfikowania, oraz w oparciu o jedną z 
przyczyn wymienionych w załączniku I.

Takie pozwolenie może zostać przyznane z 
przyczyn obiektywnych i możliwych do 
zweryfikowania, oraz w oparciu o jedną z 
przyczyn wymienionych w załączniku I do 
dyrektywy 2001/83/WE.

Dalsze obowiązywanie pozwolenia Dalsze obowiązywanie pozwolenia 
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uzależnione jest od wyniku rocznej 
ponownej oceny tych warunków.

uzależnione jest od wyniku rocznej 
ponownej oceny tych warunków.

Or. en

Uzasadnienie

Brzmienie istniejącego prawodawstwa zapewnia bardziej surowe kryteria i lepiej chroni 
konsumentów przed przedwczesnym udzielaniem pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 22a – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwe władze 
krajowe mogą wymagać od posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, jeżeli istnieją obawy 
dotyczące ryzyka związanego z 
dopuszczonym produktem leczniczym. 
Wymóg taki musi zostać sformułowany na 
piśmie, zawierać szczegółowe 
uzasadnienie oraz obejmować cele i ramy 
czasowe dla przeprowadzenia badań i 
przedstawienia wyników.

1. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwe władze 
krajowe mogą wymagać od posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, jeżeli istnieją obawy 
dotyczące ryzyka związanego z 
dopuszczonym produktem leczniczym. 
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

Istnieje zapotrzebowanie na przeprowadzenie dodatkowego badania bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, które powinno się opierać na argumentach naukowych. Propozycja 
Komisji w tej kwestii nie była wystarczająco precyzyjna.
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Poprawka 136
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia stałej oceny 
stosunku korzyści do ryzyka, właściwe 
władze mogą w każdej chwili zażądać od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu przesłania danych 
potwierdzających, że stosunek korzyści do 
ryzyka pozostaje korzystny.

4. W celu zapewnienia stałej oceny 
stosunku korzyści do ryzyka, właściwe 
władze mogą w każdej chwili zażądać od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu przesłania – za pośrednictwem 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii – danych 
koniecznych do ponownej oceny stosunku
korzyści do ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Z uwagi na konflikt interesów firmy farmaceutyczne nie mogą jako jedyne być proszone o 
udostępnianie danych w celu oceny tego, czy stosunek korzyści do ryzyka ich produktu uległ 
zmianie. 

Właściwe władze muszą przeprowadzać naukowe oceny stosunku korzyści do ryzyka leków, 
biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dane: dane pochodzące od firm farmaceutycznych, lecz 
również pochodzące z systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Zwrot „potwierdzających, że stosunek korzyści do ryzyka pozostaje korzystny” jest bardzo 
niejednoznaczny, ponieważ z góry przewiduje on rezultat analizy danych.

Poprawka 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Po odnowieniu pozwolenie na 3. Po odnowieniu pozwolenie na 



AM\808932PL.doc 87/197 PE438.412v02-00

PL

dopuszczenie do obrotu jest ważne na czas 
nieograniczony, o ile właściwe władze 
krajowe, kierując się uzasadnionymi 
powodami związanymi z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii lub w 
związku z niewystarczającą ekspozycją na 
działanie produktu, nie zdecydują się 
postępować w trybie jednorazowego 
odnowienia na kolejne pięć lat ważności 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z ust. 2.

dopuszczenie do obrotu jest ważne na czas 
nieograniczony, o ile właściwe władze, 
kierując się uzasadnionymi powodami 
związanymi z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, nie 
zdecydują się postępować w trybie 
jednorazowego odnowienia na kolejne pięć 
lat ważności pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Poprawka 138
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustanawia się grupę koordynacyjną do 
realizacji następujących celów:

1. Ustanawia się dwie grupy 
koordynacyjne:

a) grupa koordynacyjna ds. procedury 
wzajemnego uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej jest odpowiedzialna za 
realizację następujących zadań:

a) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 

i) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 
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zgodnie z procedurami ustanowionymi w 
rozdziale 4;

zgodnie z procedurami ustanowionymi w 
rozdziale 4;

b) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;
c) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1.

ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, z 
wyjątkiem wszystkich kwestii odnoszących 
się do nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

W ramach realizacji zadań grupę 
koordynacyjną ds. procedury wzajemnego 
uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej wspiera Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
b) grupa koordynacyjna ds. oceny ryzyka 
w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest odpowiedzialna za 
realizację następujących zadań:
i) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;
ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, w 
przypadku wszystkich kwestii odnoszących 
się do nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.
W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną ds. 
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wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii wspiera 
Komitet Doradczy ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tych grup koordynacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Grupa koordynacyjna ds. procedury wzajemnego uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej nie ma konkretnych kompetencji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. W związku z tym jej mandat nie powinien być rozszerzany na kwestie 
związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Proponujemy zorganizować nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii na podobieństwo 
istniejącego europejskiego komitetu ds. wydawania scentralizowanych pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i grupy ds. procedury wzajemnego uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej.

Poprawka 139
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Ustanawia się grupę koordynacyjną do 
realizacji następujących celów:

1. Ustanawia się dwie grupy 
koordynacyjne:

a) grupa koordynacyjna ds. procedury 
wzajemnego uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej jest odpowiedzialna za 
realizację następujących zadań:

a) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w 

i) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w 
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rozdziale 4; rozdziale 4;
b) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;
c) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1.

ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, z 
wyjątkiem wszystkich kwestii odnoszących 
się do nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
W ramach realizacji zadań grupę 
koordynacyjną ds. procedury wzajemnego 
uznawania oraz procedury 
zdecentralizowanej wspiera Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
b) grupa koordynacyjna ds. oceny ryzyka 
w ramach nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest odpowiedzialna za 
realizację następujących zadań:
i) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;
ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, w 
przypadku wszystkich kwestii odnoszących 
się do nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.
W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną ds. 
oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
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Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

bezpieczeństwem farmakoterapii wspiera 
europejski Komitet Doradczy ds. Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tych grup koordynacyjnych.

Or. en

Poprawka 140
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.”

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Stosunku Korzyści do Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, o którym mowa w art. 56 
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.”
(Zmiana dotyczy całości rozpatrywanego 
aktu prawnego; jego przyjęcie wiąże się 
z wprowadzeniem zmian technicznych w 
całym dokumencie).

Or. fr

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 
farmakoterapii” (wniosek dotyczący rozporządzenia, art. 1 pkt 12).
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Poprawka 141
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

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 142
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 2 –akapity pierwszy a oraz pierwszy b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przy wykonywaniu swoich zadań 
członkowie grupy koordynacyjnej oraz 
eksperci opierają się na zasobach 
naukowych i regulacyjnych dostępnych dla 
krajowych organów zajmujących się 
pozwoleniami na wprowadzenie do obrotu. 
Każdy właściwy organ krajowy monitoruje 
poziom naukowy przeprowadzanych ocen 
oraz wspomaga działalność nominowanych 

Przy wykonywaniu swoich zadań 
członkowie grupy koordynacyjnej ds. 
procedury wzajemnego uznawania oraz 
procedury zdecentralizowanej i grupy ds. 
oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii oraz 
eksperci opierają się na zasobach 
naukowych i regulacyjnych dostępnych dla 
krajowych organów odpowiedzialnych 
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członków grupy koordynacyjnej i 
ekspertów.

odpowiednio za wydawanie pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu oraz za nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Każdy 
właściwy organ krajowy monitoruje 
poziom naukowy przeprowadzanych ocen 
oraz wspomaga działalność nominowanych 
członków grupy koordynacyjnej i 
ekspertów. 

Artykuł 63 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 ma zastosowanie do grupy 
koordynacyjnej w zakresie przejrzystości i 
niezależności jej członków.

Artykuł 63 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 ma zastosowanie do grup 
koordynacyjnych w zakresie przejrzystości 
i niezależności ich członków.

Członek jednej grupy koordynacyjnej nie 
może jednocześnie być członkiem drugiej 
grupy.

Członkowie grupy koordynacyjnej ds. 
oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii są 
hierarchicznie niezależni od krajowych 
organów zajmujących się wydawaniem 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania spójności z poprawką do art. 21 ust. 1 złożoną 
przez tego samego autora. 

Poprawka 143
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustępy 4, 5 i 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Dyrektor wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciel, a także przedstawiciele 
Komisji są uprawnieni do udziału we 
wszystkich posiedzeniach grupy 
koordynacyjnej.

4. Dyrektor wykonawczy Agencji lub jego 
przedstawiciel, a także przedstawiciele 
Komisji są uprawnieni do udziału we 
wszystkich posiedzeniach grup 
koordynacyjnych.
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5. Członkowie grupy koordynacyjnej 
zapewniają odpowiednią koordynację 
pomiędzy zadaniami tej grupy oraz 
działaniami właściwych władz krajowych, 
w tym organów doradczych 
uczestniczących w procesie przyznawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

5. Członkowie grupy koordynacyjnej ds. 
procedury wzajemnego uznawania oraz 
procedury zdecentralizowanej i grupy 
koordynacyjnej ds. oceny ryzyka w 
ramach nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii zapewniają odpowiednią 
koordynację pomiędzy zadaniami tych 
grup oraz działaniami właściwych władz 
krajowych, w tym, odpowiednio, organów 
doradczych uczestniczących w procesie 
przyznawania pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu oraz organów zajmujących się 
nadzorem nad produktami leczniczymi. 

6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, grupa 
koordynacyjna dokłada wszelkich starań, 
aby podejmować decyzje w drodze 
konsensusu. Jeżeli konsensus nie może 
zostać osiągnięty, decyzja podejmowana 
jest zgodnie ze stanowiskiem większości 
członków.

6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, grupy 
koordynacyjne dokładają wszelkich 
starań, aby podejmować decyzje w drodze 
konsensusu. Jeżeli konsensus nie może 
zostać osiągnięty, decyzja podejmowana 
jest zgodnie ze stanowiskiem większości 
członków.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka jest konieczna dla zachowania spójności z poprawką do art. 21 ust. 1 złożoną 
przez tego samego autora. 

Poprawka 144
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 6a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Szczegółowy porządek dzienny 
posiedzeń grup koordynacyjnych jest 
udostępniany opinii publicznej najpóźniej 
w dniu poprzedzającym dane posiedzenie. 
Szczegółowe protokoły z posiedzeń grup 
koordynacyjnych, zawierające przede 
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wszystkim szczegółowe informacje 
dotyczące głosowania i wyjaśnienia 
dotyczące sposobu głosowania, w tym 
opinie mniejszości, są udostępnianie 
opinii publicznej w miesiącu 
następującym po posiedzeniu. 

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do pracy grup koordynacyjnych powinna panować pełna przejrzystość. 

Poprawka 145
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 18
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W art. 59 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu:
3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;
b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:
„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem oraz tekstem „Nowe 
informacje”. 
W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 



PE438.412v02-00 96/197 AM\808932PL.doc

PL

dodatkowe oświadczenie: „Niniejszy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

Or. fr

Uzasadnienie

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Poprawka 146
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu: skreślony
„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia jest problematyczne, szczególnie, że jego elementy nie są 
zdefiniowane. Grozi to tym, że pacjenci będą czytać tylko tę część, gdy w rzeczywistości 
powinni przeczytać całą ulotkę. Problemy związane z czytelnością ulotki nie zostaną 
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rozwiązane przez dodanie streszczenia. Zamiast tego należy rozwiązać je poprzez poddanie 
przepisów dotyczących ulotki przeglądowi.

Poprawka 147
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego 
i bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego

skreślona

Or. hu

Uzasadnienie

Patrz poprzednie uzasadnienie.

Poprawka 148
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;” 

„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego, z wyjątkiem produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 10, 
10a i 10c, 14, 16 i 16a;”

Or. en
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Uzasadnienie

W kontekście ogólnym ten wymóg nie jest przydatny i ma charakter wątpliwy. Trudno jest 
określić, co jest niezbędne. Może to nawet doprowadzić do zmniejszenia bezpieczeństwa 
pacjentów: mogą oni zapoznawać się wyłącznie z najważniejszymi informacjami, nie czytając 
dodatkowych informacji, które również mogą być istotne. W odniesieniu do homeopatycznych 
produktów leczniczych ten wymóg jest niezwykle nieproporcjonalny i praktycznie absurdalny: 
ich ulotki dołączane do opakowania zawierają stosunkowo ograniczone informacje z uwagi 
na to, że produkty te mają niski profil ryzyka.

Poprawka 149
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego.”

„aa) krótki opis istotnych cech produktu 
leczniczego, umożliwiający pacjentowi 
zrozumienie korzyści i potencjalnych 
szkodliwych działań produktu leczniczego 
oraz jego bezpieczne i skuteczne 
stosowanie;”

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie precyzuje, w jakiej formie należy udzielić informacji pacjentowi. 
Poprawka służy zapewnieniu jasności. 

Poprawka 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 18 - litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 - ustęp 1 - litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) streszczenie istotnych informacji „aa) krótki opis istotnych cech produktu 
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niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego.”

leczniczego, umożliwiający pacjentowi 
zrozumienie korzyści i potencjalnych 
szkodliwych działań produktu leczniczego 
oraz jego bezpieczne i skuteczne 
stosowanie;”

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie precyzuje, w jakiej formie należy udzielić informacji pacjentowi. 
Poprawka służy zapewnieniu jasności.

Poprawka 151
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties. De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 
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Poprawka 152
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera aa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego"

aa) „informacja na temat strony 
internetowej lub infolinii podanej przez 
właściwe organy lub posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz informacje o tym, gdzie można 
znaleźć sekcję dotyczącą kluczowych 
informacji na temat każdego produktu 
leczniczego, a także zalecenia, w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania”.

Or. fr

Uzasadnienie

Tworzenie nowej sekcji zawierającej „kluczowe informacje” w charakterystyce produktu 
leczniczego i ulotce wydaje się zbędne, ponieważ charakterystyka produktu leczniczego 
i ulotka stanowią już zestawienie najistotniejszych informacji. Aczkolwiek takie zestawienie 
mogłoby być dostępne na odpowiedniej stronie internetowej. 

Poprawka 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

„aa) w przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawierające 
następujące oświadczenie: «Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega monitorowaniu 
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bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać swojemu 
lekarzowi, farmaceucie lub do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>»;”

b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:
„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 
symbolem � oraz tekstem „Nowe 
informacje”. 
W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 
dodatkowe oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”."

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Poprawka 154
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:

b) dodaje się lit. ab) w brzmieniu:

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 
symbolem � oraz tekstem „Nowe 
informacje”. 

„ab) w przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawierające 
następujące oświadczenie: «Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega szczegółowemu 
monitorowaniu bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać swojemu lekarzowi, 
farmaceucie lub do <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.»;”

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 
dodatkowe oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>.”

Or. en

(Trzeci akapit tekstu proponowanego przez Komisję w znacznym stopniu odpowiada 
drugiemu akapitowi tekstu poprawki).

Uzasadnienie

Sformułowanie „podlega intensywnemu monitorowaniu” może być mylnie zrozumiane i 
powodować obawy użytkowników produktu, w związku z czym należy je dostosować, aby 
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odzwierciedlało zarówno specyfikę produktu, jak i potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na 
korzystanie z niego.

W przypadku gdy produkt leczniczy podlega intensywnemu monitorowaniu po wydaniu 
pozwolenia, należy podać różne dane kontaktowe do właściwych władz krajowych, ponieważ 
nie wszyscy pacjenci, a zwłaszcza osoby starsze, będą w stanie skorzystać w tym celu z 
Internetu. Należy również przypominać pacjentom o możliwości zgłoszenia się do swojego 
lekarza.

<Amend>Poprawka 155</NumA>
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
>Artykuł 1 - punkt 18 - litera b</Article>
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 - ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza

symbolem  oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w 
sposób czytelny, wyróżniony i łatwy do 
wyodrębnienia od pozostałej treści. Przez 
okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza

symbolem  oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

Or. en

Uzasadnienie

Wyróżnienie za pomocą pola tekstowego otoczonego czarną obwódką powodowało u pacjenta 
dezorientację z racji skojarzenia takiej formy z nekrologami. Dlatego konieczny jest inny 
sposób wyróżnienia.
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Poprawka 155
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem  oraz tekstem „Nowe 
informacje”. 

Przez okres jednego roku nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawia się pogrubioną czcionką oraz 

poprzedza symbolem  oraz 
następującym tekstem: „Nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”. 

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy nowo 
dopuszczony produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu w celu 
uzyskania dodatkowych informacji na 
temat jego działań niepożądanych. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>.” Temu oświadczeniu 
towarzyszy symbol w postaci odwróconego 
czarnego trójkąta, który również jest 
umieszczany na opakowaniu 
zewnętrznym.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu dopilnowania, aby ulotka miała charakter informacyjny i była przyjazna dla 
czytelnika, należy doprecyzować art. 59 lit. b) w celu zagwarantowania, że podkreślane będą 
nie wszystkie niewielkie zmiany, ale wyłącznie nowe ważne ostrzeżenia dotyczące 
bezpieczeństwa.

Jeśli celem jest naprawdę zachęcanie do dokonywania zgłoszeń, pacjenci i pracownicy służby 
zdrowia muszą rozumieć dlaczego mają to robić (zwiększenie uprawnień).

Poprawka 156
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem    oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

Przez okres jednego roku nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawia się pogrubioną czcionką oraz 
poprzedza tekstem „Nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie, poprzedzone symbolem       :
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest 
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
swojemu lekarzowi, farmaceucie lub do 
<nazwa, adres internetowy, adres 
pocztowy i/lub numer telefonu właściwego 
organu krajowego>”.

Or. en
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Poprawka 157
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem   oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

Przez okres jednego roku nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawia się pogrubioną czcionką oraz 
poprzedza tekstem „Nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie, poprzedzone symbolem       : 
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest 
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
swojemu lekarzowi, farmaceucie lub do 
<nazwa, adres internetowy, adres 
pocztowy i/lub numer telefonu właściwego 
organu krajowego>”.

Or. en

Poprawka 158
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem   oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

Przez okres jednego roku nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawia się pogrubioną czcionką oraz 
poprzedza tekstem „Nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie, poprzedzone symbolem       : 
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest 
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
swojemu lekarzowi, farmaceucie lub do 
<nazwa, adres internetowy, adres 
pocztowy i/lub numer telefonu właściwego 
organu krajowego>”.

Or. en

Poprawka 159
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy - akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:

b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 

(10a) W terminie 24 miesięcy od dnia 
opublikowania niniejszej dyrektywy w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 
Komisja zobowiązuje się przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
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pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem  oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

sprawozdanie w sprawie przydatności 
charakterystyki produktu leczniczego i 
ulotki dołączonej do opakowania dla 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
w zakresie ich potrzeb. Na tej podstawie, 
jeśli zajdzie taka konieczność, Komisja 
zgłosi zalecenia lub wnioski legislacyjne w 
celu poprawienia obydwu dokumentów.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 
dodatkowe oświadczenie: „Niniejszy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.”

Or. fr

Uzasadnienie

W dzisiejszych czasach charakterystyka produktu leczniczego i ulotka dołączona do 
opakowania wydają się nie spełniać wszystkich oczekiwań pacjentów i pracowników służby 
zdrowia. Mając na uwadze również rozwój praktyk, wiedzy i potrzeb pacjentów 
i pracowników służby zdrowia, Komisja mogłaby w należyty sposób przeprowadzić badanie 
dotyczące przydatności i prezentacji obydwu dokumentów.

Poprawka 160
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku nowe ważne 
ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa 
przedstawia się pogrubioną czcionką oraz 
poprzedza tekstem „Nowe ważne 



AM\808932PL.doc 109/197 PE438.412v02-00

PL

symbolem   oraz tekstem „Nowe 
informacje”.

ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie, poprzedzone symbolem :
„Przedmiotowy produkt leczniczy jest 
nowy i znajduje się w obrocie krócej niż 3 
lata lub podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
swojemu lekarzowi, farmaceucie lub do 
<nazwa, adres internetowy, adres 
pocztowy, numer faksu i/lub telefonu 
właściwego organu krajowego>”.

Or. en

Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia w przypadku wszystkich nowo wprowadzonych do obrotu produktów 
leczniczych, jak i intensywnie monitorowanych leków, pomogą zarówno pracownikom służby 
zdrowia, jak i pacjentom identyfikować leki nowo wprowadzone do obrotu na okres 
nieprzekraczający trzech lat i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich 
mogących wystąpić działań niepożądanych.

Poprawka 161
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 
dodatkowe oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy podlega intensywnemu
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, dodaje się następujące 
dodatkowe oświadczenie: „Przedmiotowy 
produkt leczniczy przynosi potwierdzone 
korzyści pacjentom cierpiącym na 
Pana/Pani chorobę. Podobnie jak w 
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<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”. 

przypadku wszystkich leków, podlega on 
monitorowaniu bezpieczeństwa. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać swojemu lekarzowi lub do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 
organu krajowego>”.

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje poważny problem dotyczący zgodności, mający poważne konsekwencje dla zdrowia 
pacjentów i nakładający obciążenie na krajowe systemy opieki zdrowotnej.  Takie 
jednoznaczne sformułowanie mogłoby zniechęcić pacjentów do przestrzegania schematu 
leczenia i pośrednio wpływać na zgłaszanie ewentualnych działań niepożądanych produktów 
nienależących do tej kategorii. 

Poprawka 162
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy - akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 20
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 65 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W art. 65 dodaje się lit. g) w 
brzmieniu:

skreślona

„g) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego, o którym mowa w art. 11 pkt 
3a) oraz art. 59 ust. 1 lit. aa).”

Or. fr

Uzasadnienie

Dołączenie streszczenia kluczowych informacji jest zbędne (charakterystyka produktu 
leczniczego sama w sobie stanowi zestawienie najważniejszych informacji), może 
wprowadzać pacjentów w błąd (mogą oni przeoczyć ważne informacje umieszczone 
w charakterystyce produktu, a pominięte w streszczeniu kluczowych informacji) i może 
powodować nieczytelność (przykładowo wielojęzyczne ulotki dodawane do opakowania). 
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Poprawka 163
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 65 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W art. 65 dodaje się lit. g) w 
brzmieniu:

skreślony

„g) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego, o którym mowa w art. 11 pkt 
3a) oraz art. 59 ust. 1 lit. aa).”

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia jest problematyczne, szczególnie, że jego elementy nie są 
zdefiniowane. Grozi to tym, że pacjenci będą czytać tylko tę część, gdy w rzeczywistości 
powinni przeczytać całą ulotkę. Problemy związane z czytelnością ulotki nie zostaną 
rozwiązane przez dodanie streszczenia. Zamiast tego należy rozwiązać je poprzez poddanie 
przeglądowi przepisów dotyczących ulotki.

Poprawka 164
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 65 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 65 dodaje się lit. g) w brzmieniu: skreślony
g) streszczenie istotnych informacji
niezbędnych do skutecznego 
i bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego, o którym mowa w art. 11 
pkt 3a) oraz art. 59 ust. 1 lit aa).
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Or. hu

Uzasadnienie

Patrz poprzednia poprawka i uzasadnienie.

Poprawka 165
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 65 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. W art. 65 dodaje się lit. g) w 
brzmieniu:

skreślony

„g) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego, o którym mowa w art. 11 pkt 
3a) oraz art. 59 ust. 1 lit. aa).”

Or. en

Uzasadnienie

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).
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Poprawka 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 65 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a. W art. 65 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ga) procedurę wspólnotową określającą 
proceduralne ramy czasowe, jasną 
strukturę i konkretne role wszystkich 
zainteresowanych stron, w tym w 
odniesieniu do przeprowadzenia 
przesłuchań publicznych.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy opracować wytyczne w celu wyjaśnienia procedur i ram czasowych dotyczących 
procedury wspólnotowej, w tym przesłuchania publicznego.

Poprawka 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a. Artykuł 86 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie:

Pierwsze tiret otrzymuje brzmienie:

„- etykietowania opakowań i ulotek 
załączonych do nich, z zastrzeżeniem 
przepisów tytułu V, oraz streszczenia 
cech produktu leczniczego, również jeżeli 
udostępnia się je odbiorcom niezależnie 
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od wydania produktu leczniczego w 
niezmienionym brzmieniu i bez 
dodatkowego przekazu marketingowego,”

Or. de

Uzasadnienie

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Poprawka 168
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 101 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Za pomocą systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, o którym 
mowa w ust.1, państwa członkowskie 
dokonują naukowej oceny wszystkich 
informacji, rozważają możliwości 
minimalizacji ryzyka i zapobiegania mu, a 
w stosownych przypadkach podejmują 
działania regulacyjne.

2. Za pomocą systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, o którym 
mowa w ust.1, państwa członkowskie 
dokonują naukowej oceny wszystkich 
informacji, rozważają możliwości 
minimalizacji ryzyka i zapobiegania mu, a 
w stosownych przypadkach podejmują 
działania regulacyjne. W tym celu 
otrzymują również istotne informacje na 
temat zastosowania leków, aby ocenić 
skutki zagrożenia dla zdrowia 
publicznego.

Państwa członkowskie przeprowadzają 
regularnie audyt swojego systemu nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
i przekazują jego wyniki Komisji 
najpóźniej w dniu [wpisać konkretną datę -

Państwa członkowskie przeprowadzają 
regularnie audyt swojego systemu nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
i przekazują jego wyniki Komisji 
najpóźniej w dniu [wpisać konkretną datę -
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dwa lata po dacie transpozycji, o której 
mowa w art. 3 ust. 1], a następnie co dwa 
lata.

dwa lata po dacie transpozycji, o której 
mowa w art. 3 ust. 1], a następnie co dwa 
lata.

Or. es

Uzasadnienie

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de 
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.

Poprawka 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 101 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każde państwo członkowskie wyznacza 
organ odpowiedzialny za wykonywanie 
zadań nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

3. Każde państwo członkowskie wyznacza 
jeden lub więcej organów 
odpowiedzialnych za wykonywanie zadań 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
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farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Do państw członkowskich powinna należeć decyzja dotycząca wyznaczenia jednego lub kilku 
organów odpowiedzialnych za nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii. W państwach 
członkowskich mogą funkcjonować różne organy odpowiedzialne za różne produkty 
farmaceutyczne.

Poprawka 170
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy - akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki,
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, szpitale, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Or. fr

Uzasadnienie

Na władzach krajowych spoczywa obowiązek zagwarantowania jakości i przeprowadzenia 
oceny wszystkich istotnych danych.

Poprawka 171
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 –punkt 1)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych; 

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych. Środki te 
powinny obejmować szkolenie 
pracowników służby zdrowia i pacjentów 
oraz publiczną kampanię informacyjną 
skierowaną do pacjentów. Organizacje 
pacjentów powinny być zaangażowane w 
udostępnianie pacjentom informacji i 
zapewnianie szkoleń oraz w 
przygotowywanie we współpracy z 
organami regulacyjnymi publicznych 
kampanii informacyjnych. 

Or. en

Poprawka 172
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy - akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia, jak 
również pacjentów, do informowania 
właściwych władz krajowych lub 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych;

Or. fr

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być bardziej przejrzysty 
i w większym stopniu angażować pacjentów.
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Poprawka 173
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustep 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych i posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Or. fr

Uzasadnienie

Właściwe władze krajowe muszą bezwzględnie jak najwcześniej uzyskiwać wiedzę na temat 
działań niepożądanych. Nie może być to kwestia wyboru.

Poprawka 174
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych lub posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych; środki te obejmują 
szkolenie pracowników służby zdrowia i 
pacjentów oraz kampanię informacyjną 
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skierowaną do pacjentów;

Or. ro

Poprawka 175
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych. Środki te
powinny obejmować szkolenie 
pracowników służby zdrowia i pacjentów 
oraz publiczną kampanię informacyjną 
skierowaną do pacjentów. Organizacje 
pacjentów powinny być zaangażowane w 
udostępnianie pacjentom informacji i 
zapewnianie szkoleń oraz w 
przygotowywanie we współpracy z 
organami regulacyjnymi publicznych 
kampanii informacyjnych. 

Or. en

Poprawka 176
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
 Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów
i innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych; środki te 
powinny obejmować szkolenie 
pracowników służby zdrowia i publiczną 
kampanię informacyjną skierowaną do 
pacjentów;

Or. it

Uzasadnienie

Informacje spontanicznie zgłaszane przez pacjentów powinny być szczegółowe i rzeczowe, 
jeśli mają być rzeczywiście przydatne. W tym celu pacjenci powinni móc liczyć na pomoc ze 
strony personelu medycznego.

Poprawka 177
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych i posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Or. en

Uzasadnienie

Należy raczej zachęcać pacjentów i pracowników służby zdrowia, by przesyłali zgłoszenia 
właściwym organom, a nie firmom farmaceutycznym. Bezpośrednie zgłaszanie firmom rodzi 
obawy w zakresu prywatności użytkowników i opinii medycznych. Ponadto dałoby to firmom 
możliwość decydowania, czy zgłoszenie dotyczy „działań niepożądanych”, błędnego 
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stosowania leków czy innych problemów. Zgłoszeniom od pacjentów powinny towarzyszyć 
kampanie informacyjne poświęcone znaczeniu takiego zgłaszania.

Poprawka 178
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 
informowania właściwych władz 
krajowych lub posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać pacjentów, lekarzy, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Or. en

Uzasadnienie

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Poprawka 179
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 - ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) prowadzą kampanie podnoszenia 
świadomości społecznej na temat 
znaczenia zgłaszania działań 
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niepożądnych;

Or. en

Poprawka 180
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustep 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) ułatwiają pacjentom bezpośrednie 
zgłaszanie informacji poprzez 
udostępnienie alternatywnych formatów 
zgłoszeniowych, oprócz formatu 
internetowego (e-mail, telefon, faks, list);

Or. ro

Poprawka 181
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustep 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1 a) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby informacje spontanicznie zgłaszane 
przez pacjentów były rzeczowe, a sami 
pacjenci mogli korzystać z pomocy ze 
strony personelu medycznego;

Or. it

Uzasadnienie

Informacje spontanicznie zgłaszane przez pacjentów powinny być szczegółowe i rzeczowe, 
jeśli mają być rzeczywiście przydatne. W tym celu pacjenci powinni móc liczyć na wskazówki 
ze strony personelu medycznego.
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Poprawka 182
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) ułatwiają bezpośrednie zgłoszenia 
pacjentów, zapewniając – oprócz metod z 
wykorzystaniem Internetu – alternatywne 
metody zgłoszeń (poczta elektroniczna, 
telefon, faks, standardowa poczta);  

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 102 pkt 1).

Poprawka 183
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych wynikających z błędnego 
stosowania produktu leczniczego powinno 
odbywać się anonimowo i przy 
poszanowaniu tajemnicy lekarskiej. 

Or. fr

Uzasadnienie

Pracownicy służby zdrowia nie mogą być zniechęcani do zgłaszania działań niepożądanych 
wynikających z błędnego stosowania produktu leczniczego w obawie przed sankcjami 
prawnymi.



PE438.412v02-00 124/197 AM\808932PL.doc

PL

Poprawka 184
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) przeprowadzają kampanie na rzecz 
zwiększenia świadomości publicznej w 
zakresie zgłaszania działań 
niepożądanych;

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej odpowiednim jest zachęcanie pacjentów i pracowników służby zdrowia, niż firm 
farmaceutycznych, do informowania właściwych organów. Bezpośrednie informowanie firm 
budzi obawy dotyczące zarówno prywatności użytkowników, jak i medycznych informacji 
zwrotnych. Ponadto będą oni w stanie zdecydować, czy dane zgłoszenie dotyczy „działania 
niepożądanego”, błędu w stosowaniu leku, czy czegoś innego. Zgłoszeniom dokonywanym 
przez pacjentów powinny towarzyszyć kampanie informacyjne dotyczące znaczenie 
dokonywania zgłoszeń.

Poprawka 185
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp1 – punkt 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a) przeprowadzają kampanie na rzecz 
zwiększenia świadomości publicznej w 
zakresie zgłaszania działań 
niepożądanych;

Or. en
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Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 102 pkt 1).

Poprawka 186
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych zawierały 
informacje możliwie najwyższej jakości; 

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych i bazy danych
zawierały informacje możliwie najwyższej 
jakości; 

Or. en

Poprawka 187
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustep1 punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych zawierały 
informacje możliwie najwyższej jakości; 

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych i bazy danych 
zawierały informacje możliwie najwyższej 
jakości; 

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 102 pkt 1).
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Poprawka 188
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych zawierały 
informacje możliwie najwyższej jakości; 

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych i bazy danych 
zawierały informacje możliwie najwyższej 
jakości; 

Or. en

Uzasadnienie

Bardziej odpowiednim jest zachęcanie pacjentów i pracowników służby zdrowia, niż firm 
farmaceutycznych, do informowania właściwych organów.  Bezpośrednie informowanie firm 
budzi obawy dotyczące zarówno prywatności użytkowników, jak i medycznych informacji 
zwrotnych. Ponadto będą oni w stanie zdecydować, czy dane zgłoszenie dotyczy „działania 
niepożądanego”, błędu w stosowaniu leku, czy czegoś innego. Zgłoszeniom dokonywanym 
przez pacjentów powinny towarzyszyć kampanie informacyjne dotyczące znaczenie 
dokonywania zgłoszeń.

Poprawka 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 
poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 
biologiczny produkt leczniczy 
przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania;

3) dopilnowują, by każdy biologiczny 
produkt leczniczy przepisywany, 
wydawany lub sprzedawany na ich 
terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, był możliwy do 
zidentyfikowania – w stopniu, w jakim to 
możliwe – poprzez nazwę posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
nazwę powszechnie stosowaną INN, 
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nazwę produktu leczniczego oraz numer 
serii, z wykorzystaniem standardowych 
formularzy i procedur opracowanych 
zgodnie z art. 25 ust. 1 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 oraz z właściwym 
uwzględnieniem postępów w ramach 
systemu Eudravigilance;

Do celów stosowania akapitu pierwszego 
pkt 1) państwa członkowskie mogą 
nakładać szczególne wymagania na 
lekarzy, farmaceutów i innych 
pracowników służby zdrowia w 
odniesieniu do zgłaszania podejrzewanych 
poważnych lub nieoczekiwanych działań 
niepożądanych.

Do celów stosowania akapitu pierwszego 
pkt 1) i 3) państwa członkowskie mogą 
nakładać szczególne wymagania na 
lekarzy, farmaceutów i innych 
pracowników służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Poprawka 190
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 

3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 
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poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 
biologiczny produkt leczniczy 
przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania;

poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 
biologiczny produkt leczniczy 
przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania za 
pośrednictwem formatu, treści i procedury 
opracowanych zgodnie z art. 25 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, a także 
wdrażają środki konieczne do 
zagwarantowania identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych 
wydawanych pacjentom;

Or. en

Uzasadnienie

Poprzez proponowaną zmianę pkt 3) tego artykułu wraz z towarzyszącą poprawką do 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 przydziela się Europejskiej Agencji Leków zadanie 
dotyczące opracowania treści, formatu i niezbędnych procedur zgłaszania działań 
niepożądanych biologicznych produktów leczniczych, co ma na celu zwiększenie skuteczności 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na szczeblu UE.

Poprawka 191
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dopilnowują, aby społeczeństwo 
uzyskiwało w odpowiednim czasie ważne 
informacje dotyczące kwestii z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii odnoszące się do 
stosowania produktów leczniczych oraz 
aby te dane były nieprzerwanie dostępne 
dla społeczeństwa;

Or. en
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Uzasadnienie

Bardziej odpowiednim jest zachęcanie pacjentów i pracowników służby zdrowia, niż firm 
farmaceutycznych, do informowania właściwych organów. Bezpośrednie informowanie firm 
budzi obawy dotyczące zarówno prywatności użytkowników, jak i medycznych informacji 
zwrotnych. Ponadto będą oni w stanie zdecydować, czy dane zgłoszenie dotyczy „działania 
niepożądanego”, błędu w stosowaniu leku, czy czegoś innego. Zgłoszeniom dokonywanym 
przez pacjentów powinny towarzyszyć kampanie informacyjne dotyczące znaczenie 
dokonywania zgłoszeń.

Poprawka 192
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dopilnowują, aby społeczeństwo 
uzyskiwało w odpowiednim czasie ważne 
informacje dotyczące kwestii z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii odnoszące się do 
stosowania produktów leczniczych oraz 
aby te dane były nieprzerwanie dostępne 
dla społeczeństwa;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 102 pkt 1).

Poprawka 193
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) dopilnowują, aby społeczeństwo 
uzyskiwało w odpowiednim czasie ważne 
informacje dotyczące kwestii z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii odnoszące się do 
stosowania produktów leczniczych oraz 
aby te dane były nieprzerwanie dostępne 
dla społeczeństwa;

Or. en

Poprawka 194
Oreste Rossi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłoszenie podejrzewanego działania 
niepożądanego wywołanego błędnym 
stosowaniem produktów leczniczych nie 
może stanowić przedmiotu pozwu 
przeciwko osobie, która dokonała 
zgłoszenia, ani pociągać za sobą takich 
konsekwencji prawnych.

Or. it

Uzasadnienie

Zgłoszenie podejrzewanego działania niepożądanego wywołanego błędnym stosowaniem 
produktów leczniczych nie może być anonimowe, co mogłoby być podyktowane potrzebą 
ochrony przed ewentualnymi sprawami sądowymi. Należy więc zapewnić, aby osoby, które, 
działając w dobrej wierze, mogą dokonać takiego zgłoszenia, nie były zmuszone do rezygnacji 
z takich działań ze względu na obawę przed ewentualnymi pozwami.
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Poprawka 195
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może oddelegować 
część zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszego tytułu innemu państwu 
członkowskiemu, pod warunkiem że to 
ostatnie wyrazi zgodę na piśmie.

skreślony

Delegujące państwo członkowskie 
informuje Komisję, Agencję i pozostałe 
państwa członkowskie o fakcie delegacji w 
formie pisemnej. Delegujące państwo 
członkowskie oraz Agencja upubliczniają 
taką informację.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie i śledzenie 
wszelkich działań niepożądanych związanych z lekiem dopuszczonym do obrotu na jego 
terytorium.

Poprawka 196
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może oddelegować 
część zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszego tytułu innemu państwu 
członkowskiemu, pod warunkiem że to 
ostatnie wyrazi zgodę na piśmie.

skreślony

Delegujące państwo członkowskie 
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informuje Komisję, Agencję i pozostałe 
państwa członkowskie o fakcie delegacji w 
formie pisemnej. Delegujące państwo 
członkowskie oraz Agencja upubliczniają 
taką informację.

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie i śledzenie 
wszelkich działań niepożądanych związanych z lekiem dopuszczonym do obrotu na jego 
terytorium.

Poprawka 197
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania regularnych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Zamieszcza on notatkę w głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
dotyczącą najważniejszych wyników 
audytu, a w oparciu o te wyniki zapewnia 
przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego 
planu działań naprawczych.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania regularnych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Zapewnia on przygotowanie i wdrożenie 
odpowiedniego planu działań 
naprawczych.

Or. en

Uzasadnienie

Audyty są instrumentami usprawniającymi wewnętrzne systemy firm. Jeśli wyniki tych 
audytów miałyby być ujawniane, mogłoby to prowadzić do fałszowania raportów 
pochodzących z tych z audytów.
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Poprawka 198
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania regularnych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Zamieszcza on notatkę w głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczącą 
najważniejszych wyników audytu, a w 
oparciu o te wyniki zapewnia 
przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego 
planu działań naprawczych.

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania regularnych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Zamieszcza on notatkę w głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczącą 
zmian wprowadzonych w oparciu o wyniki 
audytu według odpowiedniego planu 
działań naprawczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Zmiany związane z wynikami audytu wewnętrznego na podstawie ewentualnego planu 
działań, jeśli taki jest wymagany w świetle wniosków z audytu, muszą być uwzględnione 
w głównej dokumentacji systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Poprawka 199
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania regularnych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu jest zobowiązany do 
przeprowadzania corocznych audytów 
swojego systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
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Zamieszcza on notatkę w głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczącą 
najważniejszych wyników audytu, a w 
oparciu o te wyniki zapewnia 
przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego 
planu działań naprawczych.

Zamieszcza on notatkę w głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dotyczącą 
najważniejszych wyników audytu i do 31 
grudnia każdego roku przekazuje jego 
wyniki właściwym władzom krajowym. W 
oparciu o te wyniki posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu zapewnia 
przygotowanie i wdrożenie odpowiedniego 
planu działań naprawczych.

Or. fr

Uzasadnienie

Obowiązek przeprowadzania „regularnych” audytów nie jest wystarczająco precyzyjny. 
Należy wprowadzić wymóg, aby posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przeprowadzał taki audyt każdego roku.

Poprawka 200
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104 - ustęp 3 - litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) przedłożyć właściwym władzom 
krajowym szczegółowy opis systemu 
zarządzania ryzykiem, którego wdrożenie 
jest planowane;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy opracować „plany zarządzania ryzykiem”, które będą wdrażane pod nadzorem 
organów służby zdrowia (w ramach systemów krajowych i regionalnych nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii).  
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Poprawka 201
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104 - ustęp 3 - litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

db) uwzględnić wymogi właściwych władz 
krajowych wynikające z przedmiotowego 
badania;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy opracować „plany zarządzania ryzykiem”, które będą wdrażane pod nadzorem 
organów służby zdrowia (w ramach systemów krajowych i regionalnych dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii).  

Poprawka 202
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104a – 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 oraz termin 
złożenia szczegółowego opisu systemu 
zarządzania ryzykiem. Wymóg ten 
powinien zostać niezwłocznie podany do 
publicznej wiadomości.

Or. fr
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Poprawka 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 104a – 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

Wymagany szczegółowy opis systemu zarządzania ryzykiem powinien opierać się na 
argumentach naukowych. Propozycja Komisji w tej kwestii nie była wystarczająco 
precyzyjna.

Poprawka 204
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie funduszami przeznaczonymi 
na dokonywanie czynności związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, funkcjonowaniem sieci 
informacyjnych oraz nadzór rynku 
znajduje się pod stałą kontrolą właściwych 
władz krajowych w celu zagwarantowania 
jego niezależności.

Czynności związane z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku objęte są dostatecznym 
finansowaniem ze środków publicznych 
stosownie do powierzonych zadań.
Zarządzanie funduszami przeznaczonymi 
na dokonywanie tych czynności znajduje 
się pod stałą kontrolą właściwych władz 
krajowych w celu zagwarantowania jego 
niezależności.
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Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania opłat od posiadaczy pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu na 
przeprowadzenie tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pośredniego pobierania dodatkowych 
środków na realizację tych działań przez 
władze krajowe, pod warunkiem 
bezwzględnego zagwarantowania ich 
niezależności.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 205
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie funduszami przeznaczonymi 
na dokonywanie czynności związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, funkcjonowaniem sieci 
informacyjnych oraz nadzór rynku 
znajduje się pod stałą kontrolą właściwych 
władz krajowych w celu zagwarantowania 
jego niezależności.

Czynności związane z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
funkcjonowaniem sieci informacyjnych 
oraz nadzorem rynku powinny być w 
większości finansowane ze środków 
publicznych pochodzenia krajowego lub 
unijnego. Zarządzanie funduszami 
przeznaczonymi na dokonywanie tych 
czynności znajduje się pod stałą kontrolą 
właściwych władz krajowych w celu 
zagwarantowania jego niezależności.

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania opłat od posiadaczy pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu na 
przeprowadzenie tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania przez Agencję dodatkowych 
opłat przeznaczonych na prowadzenie 
tych działań, jak również opłat 
wnoszonych przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, pod 
bezwzględnym warunkiem 
zagwarantowania jej niezależności.

Or. fr
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Uzasadnienie

Na organach publicznych spoczywa obowiązek zapewnienia finansowania nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, ponieważ to one są zobowiązane stać na straży ochrony 
zdrowia publicznego i przyjęły na siebie odpowiedzialność z tytułu przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu. Należy unikać wszelkich potencjalnych 
konfliktów interesów.

Poprawka 206
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania opłat od posiadaczy pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu na 
przeprowadzenie tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

skreślony

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 powinny być w pełni odpowiedzialne za 
nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (również pod względem finansowania), gdyż to 
one 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”.

Poprawka 207
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania opłat od posiadaczy pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu na 
przeprowadzenie tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

skreślony

Or. en

Poprawka 208
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków, który 
będzie powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących bezpieczeństwa leków 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości przynajmniej 
następujące informacje:

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący leków, obejmujący dedykowaną 
stronę internetową poświeconą 
bezpieczeństwu leków, który będzie 
powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących leków państwa członkowskie 
podają do publicznej wiadomości 
przynajmniej następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno posiadać krajowy portal agencji leków w celu 
zapewniania ogółowi społeczeństwa wysokiej jakości informacji na temat leków. W 
większości krajów tego typu portale funkcjonują już jako źródło sprawdzonych i 
wiarygodnych informacji na temat leków, a celem tej poprawki jest stworzenie podstawy 
prawnej dla tego rodzaju portali w odpowiedzi na sprawozdanie Komisji Europejskiej w 
sprawie bieżącej praktyki w zakresie dostępności dla pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych. Taki portal internetowy powinien obejmować dedykowany obszar dla 
wszystkich informacji związanych z kwestiami z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru nad 
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bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 209
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków, który 
będzie powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących bezpieczeństwa leków 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości przynajmniej 
następujące informacje:

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący leków, obejmujący dedykowaną 
stronę internetową poświeconą 
bezpieczeństwu leków, który będzie 
powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących leków państwa członkowskie 
podają do publicznej wiadomości 
przynajmniej następujące informacje:

(1) ulotki leków dostępnych na rynku 
krajowym w języku urzędowym danego 
kraju (i w stosownych przypadkach łącze 
do bazy danych EudraPharm EMEA);
(2) dla każdego produktu leczniczego, w 
odniesieniu do którego przyznane zostało 
pozwolenie, charakterystykę produktu 
leczniczego oraz wszelkie warunki 
ustanowione zgodnie z art. 21a, 22 i 22a 
wraz z terminami ich spełnienia; oraz
(3) sprawozdanie oceniające.
Za pośrednictwem krajowych stron 
internetowych dotyczących leków państwa 
członkowskie podają do publicznej 
wiadomości przynajmniej następujące 
informacje:

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
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dyrektywą; dyrektywą;
(2) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

(2) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 
formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 
formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(4) porządki dzienne i protokoły posiedzeń 
komitetu ds. nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii wraz z 
dołączonymi jego decyzjami, danymi 
szczegółowymi dotyczącymi głosowania 
oraz objaśnieniami głosowań, w tym 
opiniami mniejszości.

Or. en

Uzasadnienie

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.
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Poprawka 210
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1) ulotki leków dostępnych na rynku 
krajowym w języku urzędowym danego 
kraju (i w stosownych przypadkach łącze 
do bazy danych EudraPharm EMEA);

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.

Poprawka 211
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt -1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) dla każdego produktu leczniczego, w 
odniesieniu do którego przyznane zostało 
pozwolenie, charakterystykę produktu 
leczniczego oraz wszelkie warunki 
ustanowione zgodnie z art. 21a, 22 i 22a 
wraz z terminami ich spełnienia;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.
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Poprawka 212
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt -1b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) sprawozdania oceniające wraz z 
okresowymi raportami o bezpieczeństwie 
składanymi przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu organom 
odpowiedzialnym za zdrowie;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.

Poprawka 213
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą,

2) streszczenie systemów zarządzania 
ryzykiem w zakresie produktów 
leczniczych dopuszczonych zgodnie z 
niniejszą dyrektywą,

Or. fr

Uzasadnienie

Informacje, które mają być zamieszczane na portalu internetowym, powinny być kompletne, 
ale i przystępne.
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Poprawka 214
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;

(1) szczegółowe opisy systemów
zarządzania ryzykiem oraz szczegółowe 
protokoły badań po wydaniu pozwolenia 
w zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.

Poprawka 215
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;

(1) streszczenie dotyczące systemów
zarządzania ryzykiem w zakresie 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą;

(2) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

(2) wykaz produktów leczniczych, o
których mowa w art. 23 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 i w przypadku których 
wydanie pozwolenia podlega pewnym 
warunkom lub wymogom;

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 
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formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(4) najbardziej aktualną wersję 
elektroniczną ulotki dołączanej do 
opakowania oraz charakterystyki 
produktu dla wszystkich nowych i 
istniejących produktów leczniczych; 

(5) krótką historię zmian w informacji o 
produkcie.
Wszelkie informacje w portalach 
internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa, w tym powyższe, są 
przedstawiane w taki sposób, aby były 
zrozumiałe dla ogółu społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dostępne na krajowych portalach internetowych dotyczących bezpieczeństwa 
powinny być prezentowane w prosty i zrozumiały sposób. O ile prawodawstwo przewiduje 
publikowanie na krajowych portalach dotyczących bezpieczeństwa bardzo szczegółowych 
informacji, o tyle nie obejmuje ono odniesienia do najważniejszych informacji w celu 
zagwarantowania bezpiecznego stosowania leków: właśnie dlatego ulotka dołączana do 
opakowania powinna być udostępniana opinii publicznej.

Poprawka 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 
formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i – w razie potrzeby –
pacjentów, oparte o formularze, o których 
mowa w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.
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Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest włączenie „ryzyka dla środowiska naturalnego” w ocenę stosunku 
korzyści do ryzyka. Dokonano już tego w prawodawstwie z zakresu weterynaryjnych 
produktów leczniczych, a włączenie w prawodawstwo z zakresu leków przeznaczonych do 
stosowania u ludzi jest zalecane w sprawozdaniu technicznym nr 1/2010 Europejskiej Agencji 
Środowiska. Głównym celem jest ochrona zdrowia publicznego bez zagrażania dostępowi do 
leków niezbędnych pacjentom.

Poprawka 217
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) porządki dzienne i protokoły 
posiedzeń komitetu ds. nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i grupy 
koordynacyjnej wraz z dołączonymi do 
nich decyzjami, danymi szczegółowymi 
dotyczącymi głosowania oraz 
objaśnieniami głosowań, w tym opiniami 
mniejszości;

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.

Poprawka 218
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 3b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) wnioski przekazywane przez właściwy 
organ krajowy posiadaczowi pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu dotyczące 
konieczności utrzymywania systemu 
zarządzania ryzykiem lub 
przeprowadzenia badania po przyznaniu 
pozwolenia wraz z wyjaśnieniami 
przekazanymi przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
właściwemu organowi krajowemu w razie 
potrzeby oraz ostateczną decyzję 
właściwego organu.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 106 – wprowadzenie.

Poprawka 219
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy albo 
występujących w kontekście badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia.

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, wskazując, czy 
są to skutki powstałe przy stosowaniu 
normalnej dla człowieka dawki w celu 
zapobiegania, rozpoznania lub leczenia 
choroby bądź przywrócenia, poprawy lub 
zmiany funkcji fizjologicznej, w wyniku 
błędnego stosowania czy też stosowania 
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu, 
zgłoszonych przez pacjentów lub 
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pracowników służby zdrowia z ich własnej 
inicjatywy albo występujących w 
kontekście badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działanie niepożądane” o skutki uboczne błędnego stosowania lub 
stosowania wykraczającego poza przypadki przewidziane w charakterystyce produktu (w tym 
stosowanie niezgodne z przeznaczeniem i nadużywanie produktu) pozwala w sposób globalny 
uwzględnić skutki uboczne, które mogą okazać się szkodliwe dla pacjentów. Niemniej jednak 
należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy skutkami ubocznymi wynikającymi z normalnego 
stosowania a innymi zastosowaniami produktu leczniczego. To rozróżnienie powinno się 
znaleźć w procedurze zgłoszeniowej.

Poprawka 220
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. 

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pracowników służby zdrowia z ich 
własnej inicjatywy, albo występujących w 
kontekście badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te były 
dostępne w jednym punkcie na terenie 
Wspólnoty.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te były 
dostępne w jednym punkcie na terenie 
Wspólnoty. 

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 
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2001/20/WE. 2001/20/WE.
2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pracowników służby 
zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Bezpośrednie zgłaszanie producentom niepożądanego działania produktów leczniczych przez 
pacjentów nie wydaje się uzasadnione. Dla pacjentów punktem kontaktowym powinien być w 
pierwszej kolejności ich lekarz lub aptekarz; ponadto dokonanie zgłoszenia powinno być 
możliwe również za pośrednictwem krajowych portali internetowych. Możliwość śledzenia 
przez producentów zgłoszeń pacjentów nie jest konieczna i należy jej unikać ze względu na 
ochronę danych osobowych. 

Poprawka 221
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. 

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
rejestrowania podejrzewanych działań 
niepożądanych we Wspólnocie, na które 
zwrócono im uwagę, zgłoszonych przez 
pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań 
klinicznych lub badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia. 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te 
były dostępne w jednym punkcie na 
terenie Wspólnoty.

W drodze odstępstwa od pierwszego Podejrzewane działania niepożądane 
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akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

występujące w kontekście badań 
klinicznych są rejestrowane i zgłaszane 
zgodnie z dyrektywą 2001/20/WE.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przekazuje właściwym organom 
krajowym wszelkie zgłoszenia o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych przez 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
w terminie 45 dni od ich otrzymania.
Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu informuje pacjentów i 
pracowników służby zdrowia, że ich 
zgłoszenie zostało przekazane właściwym 
organom, które będą odpowiedzialne ze 
działania następcze.
Właściwe organy krajowe nie mogą 
odmówić przyjęcia zgłoszeń o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych pocztą, 
przekazanych telefonicznie, faksem lub w 
formie elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”), informacji o wszystkich 
podejrzewanych ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, w ciągu 15 
dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
właściwych organów krajowych informacji 
o wszystkich podejrzewanych ciężkich 
działaniach niepożądanych, które 
wystąpiły na terenie Wspólnoty i w krajach 
trzecich, w ciągu 15 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
właściwych organów krajowych 
informacji o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie 
działania niepożądane, które wystąpiły na 
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Wspólnoty, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. 

obsługiwanych przez nie rynkach, w ciągu 
45 dni od otrzymania zgłoszenia. 

W przypadku produktów leczniczych 
zawierających substancje czynne, o 
których mowa w wykazie publikacji 
monitorowanych przez Agencję zgodnie z 
art. 27 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są zobowiązani do zgłaszania do 
bazy Eudravigilance podejrzewanych 
działań niepożądanych odnotowanych w 
literaturze medycznej ujętej w wykazie, ale 
powinni oni monitorować całą pozostałą 
literaturę medyczną i zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane.

W przypadku produktów leczniczych 
zawierających substancje czynne, o 
których mowa w wykazie publikacji 
monitorowanych przez Agencję zgodnie z 
art. 27 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie są zobowiązani do 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych odnotowanych w 
literaturze medycznej ujętej w wykazie, ale 
powinni oni monitorować całą pozostałą 
literaturę medyczną i zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane.

4. Państwa członkowskie mają dostęp do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
poprzez bazę Eudravigilance i oceniają 
jakość danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach, 
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami
oraz domagają się przeprowadzenia 
działań następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są 
zobowiązani do przekazania do bazy 
Eudravigilance wszelkich otrzymanych 
informacji uzupełniających.

4. Państwa członkowskie oceniają jakość 
danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach, 
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami. 

Or. en

Uzasadnienie

Podstawowe znaczenie ma to, aby właściwe organy państw członkowskich miały przejrzysty 
obraz działań niepożądanych występujących w ich kraju. Poprzez wprowadzenie wymogu 
dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii państwa członkowskiego, w którym wystąpiło dane działanie niepożądane, 
możliwe jest zapewnienie jakości treści bazy danych Eudravigilance.

Ponadto scentralizowanie całego procesu dokonywania zgłoszeń na szczeblu europejskim bez 
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żadnej analizy na szczeblu regionalnym lub krajowym obniży wartość danych i zmieni je, w 
rezultacie wpływając na brak skuteczności bazy danych Eudravigilance.

Poprawka 222
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Poszczególne państwa członkowskie 
nie nakładają na posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu żadnych 
dodatkowych wymogów sprawozdawczych, 
chyba że jest to uzasadnione na podstawie 
kwestii związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Jednym z założeń wniosku Komisji, jak określono w punkcie 5 preambuły do rozporządzenia, 
jest dopilnowanie, aby jego wdrożenie nie powodowało powstania żadnych dodatkowych 
wymogów krajowych. Dodatkowe wymogi krajowe wymagają znacznej ilości zasobów i czasu 
zarówno ze strony władz, jak i posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, i mogą 
nawet uniemożliwić zharmonizowaną analizę sygnałów.

Poprawka 223
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
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które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia.

które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pracowników służby zdrowia z ich 
własnej inicjatywy, albo występujących w 
kontekście badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia. 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te były 
dostępne w jednym punkcie na terenie 
Wspólnoty. 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te były 
dostępne w jednym punkcie na terenie 
Wspólnoty. 

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pracowników służby 
zdrowia.

Or. de

Uzasadnienie

Bezpośrednie zgłaszanie producentom niepożądanego działania produktów leczniczych przez 
pacjentów nie wydaje się uzasadnione. Dla pacjentów punktem kontaktowym powinien być w 
pierwszej kolejności ich lekarz lub farmaceuta. Ponadto dokonanie zgłoszenia powinno być 
możliwe również za pośrednictwem krajowych portali internetowych. Możliwość śledzenia 
przez producentów zgłoszeń pacjentów nie jest konieczna i należy jej unikać ze względu na 
ochronę danych osobowych.

Poprawka 224
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu musi przekazać właściwym 
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zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

organom krajowym wszelkie zgłoszenia o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych przez 
pacjentów i pracowników służby zdrowia 
w ciągu 7 dni od momentu ich 
otrzymania. Posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu musi 
poinformować pacjentów i pracowników 
służby zdrowia, że ich zgłoszenie zostało 
przekazane właściwym organom, które 
będą odpowiedzialne ze działania 
następcze.
Państwa członkowskie, w stosownych 
przypadkach, angażują pacjentów i 
pracowników służby zdrowia we wszelkie 
działania następcze związane z 
otrzymanymi zgłoszeniami.
Właściwe organy krajowe nie mogą 
odmówić przyjęcia jakichkolwiek zgłoszeń 
o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych pocztą, 
przekazanych telefonicznie, faksem lub w 
formie elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Wykorzystanie formatu elektronicznego w celu dokonywania zgłoszeń (rozporządzenie, art. 
25) mogłoby rozwiązać problem kompletności, ale jednocześnie dokonywanie zgłoszeń za 
pośrednictwem Internetu uniemożliwiłoby korzystanie z tej możliwości/tego prawa znacznej 
części ludności, tj. osobom starszym i osobom niepotrafiącym korzystać z komputera. Z tego 
powodu konsumenci powinni mieć więcej możliwości dokonywania zgłoszeń, niż tylko za 
pośrednictwem Internetu (np. w Stanach Zjednoczonych Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) 
umożliwia konsumentom dokonywanie zgłoszeń on-line, pocztą, faksem i drogą telefoniczną).

Poprawka 225
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej lub innym odpowiednim 
sposobem przez pacjentów i pracowników 
służby zdrowia.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest, by nie utrudniać zgłaszania działań niepożądanych przez bariery technologiczne. 
Niektóre osoby nie mają dostępu do Internetu lub nie są biegłe w jego obsłudze.

Poprawka 226
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu leków 
dopuszczonych na podstawie art. 10a oraz 
posiadacze wpisów do rejestru 
dotyczących produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 14 do 16a, są 
zwolnieni z powyższego obowiązku.



PE438.412v02-00 156/197 AM\808932PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

Proponowany nowy wymóg dla firm farmaceutycznych dotyczący zgłaszania wszystkich 
podejrzewanych działań niepożądanych innych niż ciężkie (w tym niepotwierdzonych 
medycznie zgłoszeń konsumentów) będzie miał ogromny wpływ na obciążenie pracą zarówno 
przedmiotowej branży, jak i organów regulacyjnych, ponieważ większość przypadków to inne 
niż ciężkie niepotwierdzone zgłoszenia konsumentów. Oprócz ogromnego uszczuplenia 
zasobów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, gromadzenie tych danych nie będzie 
miało żadnej wartości dodanej z punktu widzenia zdrowia publicznego w odniesieniu do 
starych leków; wręcz przeciwnie, może to mieć negatywny wpływ na wykrywanie 
potencjalnych nowych sygnałów dotyczących bezpieczeństwa. 

Poprawka 227
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 3 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”) informacji o wszystkich 
podejrzewanych ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, w ciągu 15 
dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”) informacji o wszystkich 
podejrzewanych ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Unii i w krajach trzecich, wskazując, czy 
są to skutki powstałe przy stosowaniu 
normalnej dla człowieka dawki w celu 
zapobiegania, rozpoznania lub leczenia 
choroby bądź przywrócenia, poprawy lub 
zmiany funkcji fizjologicznej, w wyniku 
błędnego stosowania czy też stosowania 
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu, 
w ciągu 15 dni od otrzymania zgłoszenia 
lub – w przypadku braku zgłoszenia – od 
dnia, w którym dany posiadacz uzyskał 
informację o tym zdarzeniu. 
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Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Unii, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Unii, wskazując, czy są to skutki powstałe 
przy stosowaniu normalnej dla człowieka 
dawki w celu zapobiegania, rozpoznania 
lub leczenia choroby bądź przywrócenia, 
poprawy lub zmiany funkcji fizjologicznej, 
w wyniku błędnego stosowania czy też 
stosowania wykraczającego poza 
przypadki przewidziane w charakterystyce 
produktu, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działanie niepożądane” o skutki uboczne błędnego stosowania lub 
stosowania wykraczającego poza przypadki przewidziane w charakterystyce produktu (w tym 
stosowanie niezgodne z przeznaczeniem i nadużywanie produktu) pozwala w sposób globalny 
uwzględnić skutki uboczne, które mogą okazać się szkodliwe dla pacjentów. Niemniej jednak 
należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy skutkami ubocznymi wynikającymi z normalnego 
stosowania a innymi zastosowaniami produktu leczniczego. To rozróżnienie powinno się 
znaleźć w procedurze zgłoszeniowej.

Poprawka 228
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 3 – akapity pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
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bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”), informacji o wszystkich 
podejrzewanych ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, w ciągu 15 
dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu.

właściwych organów krajowych informacji 
o wszystkich podejrzewanych ciężkich 
działaniach niepożądanych, które 
wystąpiły na terenie Wspólnoty i w krajach 
trzecich, w ciągu 15 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do właściwych 
organów krajowych informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż ciężkie działania 
niepożądane, które wystąpiły na 
obsługiwanych przez nie rynkach, w ciągu 
45 dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu. 

Or. en

Poprawka 229
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mają dostęp do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
poprzez bazę Eudravigilance i oceniają 
jakość danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach, 
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami

4. Państwa członkowskie oceniają jakość 
danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach, 
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami. 



AM\808932PL.doc 159/197 PE438.412v02-00

PL

oraz domagają się przeprowadzenia 
działań następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są 
zobowiązani do przekazania do bazy 
Eudravigilance wszelkich otrzymanych 
informacji uzupełniających.

Or. en

Poprawka 230
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie mają dostęp do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
poprzez bazę Eudravigilance i oceniają 
jakość danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach, 
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami 
oraz domagają się przeprowadzenia 
działań następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są 
zobowiązani do przekazania do bazy 
Eudravigilance wszelkich otrzymanych 
informacji uzupełniających.

Państwa członkowskie mają dostęp do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
poprzez bazę Eudravigilance i oceniają 
jakość danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Or. en
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Poprawka 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci. W odniesieniu do 
podejrzanych działań niepożądanych 
zgłaszanych przez pacjentów państwa 
członkowskie mogą postanowić, czy są 
one zgłaszane bezpośrednio, czy za 
pośrednictwem pracowników służby 
zdrowia. 

Or. en

Uzasadnienie

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Poprawka 232
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rejestrują 1. Państwa członkowskie rejestrują 
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informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci, wskazując, czy są to 
skutki powstałe przy stosowaniu 
normalnej dla człowieka dawki w celu 
zapobiegania, rozpoznania lub leczenia 
choroby bądź przywrócenia, poprawy lub 
zmiany funkcji fizjologicznej, w wyniku 
błędnego stosowania czy też stosowania
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działanie niepożądane” o skutki uboczne błędnego stosowania lub 
stosowania wykraczającego poza przypadki przewidziane w charakterystyce produktu (w tym 
stosowanie niezgodne z przeznaczeniem i nadużywanie produktu leczniczego) pozwala w 
sposób globalny uwzględnić skutki uboczne, które mogą okazać się szkodliwe dla pacjentów. 
Niemniej jednak należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy skutkami ubocznymi wynikającymi 
z normalnego stosowania a innymi zastosowaniami produktu leczniczego. To rozróżnienie 
powinno się znaleźć w procedurze zgłoszeniowej.

Poprawka 233
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków lub w inny 
odpowiedni sposób.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne jest, by nie utrudniać zgłaszania działań niepożądanych przez bariery technologiczne. 
Niektóre osoby nie mają dostępu do Internetu lub nie są biegłe w jego obsłudze.

Poprawka 234
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach mogły 
zostać przekazane za pośrednictwem 
krajowych portali internetowych
dotyczących bezpieczeństwa leków.

Or. de

Uzasadnienie

Większość podejrzeń zgłaszana jest listownie lub za pośrednictwem faksu. Dopuszczenie 
wyłącznie zgłoszeń elektronicznych mogłoby zmniejszyć gotowość do ich zgłaszania 
(szczególnie wśród zawodów medycznych). Z tego względu dostępnych powinno być wiele 
kanałów zgłaszania.

Poprawka 235
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach mogły 
zostać przekazane za pośrednictwem 
krajowych portali internetowych 
dotyczących bezpieczeństwa leków.
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Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że większość podejrzeń zgłaszana jest listownie lub za 
pośrednictwem faksu. Dopuszczenie wyłącznie zgłoszeń elektronicznych mogłoby zmniejszyć 
gotowość do ich zgłaszania (szczególnie wśród zawodów medycznych). Z tego względu 
dostępnych powinno być wiele kanałów zgłaszania.

Poprawka 236
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków
lub o niepożądanych działaniach 
produktów leczniczych, które są 
stosowane w inny sposób, niż 
przewidziano w zezwoleniu, na które 
zwrócono im uwagę w ramach zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
produktów leczniczych, były dostępne w 
bazie Eudravigilance oraz dla wszystkich 
organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez skreślenie dotychczasowego kryterium „dawki zazwyczaj stosowanej”, do definicji 
działania niepożądanego (art. 1 punkt 11) w przyszłości zostaną włączone błędy w stosowaniu 
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leków oraz zastosowania nieprzewidziane w zezwoleniu. Z tego względu przy zgłaszaniu 
niepożądanego działania produktów leczniczych konieczne jest informowanie, czy wystąpiło 
ono przy takim stosowaniu, które jest zgodne z zezwoleniem dla danego produktu leczniczego. 
W bazie danych należy uwzględnić dodatkowe odniesienie do takich przypadków zastosowań 
nieprzewidzianych w zezwoleniu, ponieważ mają one znaczenie dla oceny korzyści i ryzyka 
stosowania.

Poprawka 237
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1., wskazując, czy są to skutki 
powstałe przystosowaniu normalnej dla 
człowieka dawki w celu zapobiegania, 
rozpoznania lub leczenia choroby bądź 
przywrócenia, poprawy lub zmiany funkcji 
fizjologicznej, w wyniku błędnego 
stosowania czy też stosowania 
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działanie niepożądane” o skutki uboczne błędnego stosowania lub 
stosowania wykraczającego poza przypadki przewidziane w charakterystyce produktu (w tym 
stosowanie niezgodne z przeznaczeniem i nadużywanie produktu leczniczego) pozwala 
w sposób globalny uwzględnić skutki uboczne, które mogą okazać się szkodliwe dla 
pacjentów. Niemniej jednak należy wyraźnie rozróżnić pomiędzy skutkami ubocznymi 
wynikającymi z normalnego stosowania a innymi zastosowaniami produktu leczniczego. To 
rozróżnienie powinno się znaleźć w procedurze zgłoszeniowej.



AM\808932PL.doc 165/197 PE438.412v02-00

PL

Poprawka 238
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków
lub o niepożądanych działaniach 
produktów leczniczych, które są 
stosowane w inny sposób, niż 
przewidziano w zezwoleniu, na które 
zwrócono im uwagę w ramach zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
produktów leczniczych, były dostępne w 
bazie Eudravigilance oraz dla wszystkich 
organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Or. de

Uzasadnienie

Poprzez skreślenie dotychczasowego kryterium „dawki zazwyczaj stosowanej”, do definicji 
działania niepożądanego (art. 1 punkt 11) w przyszłości zostaną włączone błędy w stosowaniu 
leków oraz zastosowania nieprzewidziane w zezwoleniu. Z tego względu przy zgłaszaniu 
niepożądanego działania produktów leczniczych konieczne jest informowanie, czy wystąpiło 
ono przy takim stosowaniu, które jest zgodne z zezwoleniem dla danego produktu leczniczego. 
W bazie danych należy uwzględnić dodatkowe odniesienie do takich przypadków zastosowań 
nieprzewidzianych w zezwoleniu, ponieważ mają one znaczenie dla oceny korzyści i ryzyka 
stosowania.
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Poprawka 239
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia, pacjenci, posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i programy 
zgłaszania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobiegania błędom 
lekarskim.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
takie działania mogły być zgłaszane za 
pośrednictwem krajowych portali 
internetowych dotyczących leków, a także 
pocztą, telefonicznie i faksem.

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu mają dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, pracownicy służby zdrowia i ogół 
społeczeństwa ma dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance, która musi 
dawać możliwość stałego i bezzwłocznego 
wglądu.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
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za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim i za niezależne 
programy zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobiegania mu. 
Dopilnowują one także, aby organy 
odpowiedzialne za produkty lecznicze w 
danym państwie członkowskim zostały 
poinformowane o wszelkich 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 240
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 a 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia, pacjenci, posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu lub programy 
zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobiegania im.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
takie działania mogły być zgłaszane za 
pośrednictwem krajowych portali 
internetowych dotyczących leków, a także 
pocztą, telefonicznie i faksem.

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 

2. W terminie 30 dni od otrzymania 
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, 
państwa członkowskie przekazują 
informacje o wszystkich reakcjach 
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ust. 1. niepożądanych, które wystąpiły na ich 
terytorium, drogą elektroniczną do bazy 
danych i sieci przetwarzania danych, o 
której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
danych Eudravigilance”). 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu mają dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, pracownicy służby zdrowia i ogół 
społeczeństwa ma dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance, która musi 
dawać możliwość stałego i bezzwłocznego 
wglądu.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Zasadnicze znaczenie ma to, aby właściwe władze państwa członkowskiego miały jasny obraz 
działań niepożądanych występujących na ich terytorium. Dzięki wymogowi ich zgłaszania za 
pośrednictwem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii danego państwa 
członkowskiego, w którym wystąpiło działanie niepożądane, gwarantowana jest jakość 
informacji w bazie Eudravigilance.

Ponadto scentralizowanie wszystkich zgłoszeń na poziomie europejskim, bez analizy na 
poziomie regionalnym lub lokalnym, osłabi i zniekształci dane, utrudniając szczegółową 
analizę i interpretację i prowadząc ostatecznie do nieskuteczności bazy Eudravigilance.
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Poprawka 241
Anne Delvaux

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia, pacjenci, posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu lub programy 
zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobiegania im.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
takie działania mogły być zgłaszane za 
pośrednictwem krajowych portali 
internetowych dotyczących leków, a także 
pocztą, telefonicznie i faksem.

2. Państwa członkowskie przekazują
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1. 

2. Państwa członkowskie przekazują drogą 
elektroniczną w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1, do sieci przetwarzania danych i baz 
danych, o której mowa w art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 (zwanej 
dalej „bazą danych Eudravigilance”), 
informacje na temat wszelkich 
niepożądanych działań, które wystąpiły na 
ich terytorium, lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – w terminie piętnastu dni od 
dnia, w którym właściwy organ uzyskał 
informację o tym zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu mają dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, pracownicy służby zdrowia i ogół 
społeczeństwa ma dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance, która musi 
dawać możliwość stałego i bezzwłocznego 
wglądu.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
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na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim i za niezależne 
programy zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobiegania mu. 
Dopilnowują one także, aby organy 
odpowiedzialne za produkty lecznicze w 
danym państwie członkowskim zostały 
poinformowane o wszelkich 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Or. en

Poprawka 242
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania Agencji okresowych 
raportów o bezpieczeństwie 
zawierających:

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania Agencji okresowych 
raportów o bezpieczeństwie w 
następujących przypadkach:

a) streszczenia danych dotyczących 
korzyści i ryzyka dla produktu 
leczniczego;

a) gdy obowiązek taki został określony 
jako warunek pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z art. 21a lub art. 22; 
lub 

b) ocenę naukową stosunku korzyści do 
ryzyka dla produktu leczniczego;

b) gdy wspólnotowa data referencyjna i 
odpowiadająca jej częstotliwość składania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
została określona zgodnie z art. 107c ust. 
3 i 4, z zastrzeżeniem warunków 
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ustanowionych w art. 107c ust. 5.
Ocena, o której mowa w lit. b), oparta jest 
na wszystkich dostępnych danych, łącznie 
z danymi z badań klinicznych dotyczących 
wskazań i populacji nieobjętych zakresem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Okresowe raporty o bezpieczeństwie 
należy przekazywać drogą elektroniczną.
2. Agencja przekaże raporty, o których 
mowa w ust. 1, Komitetowi Doradczemu 
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, 
Komitetowi ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi oraz grupie ds. 
koordynacji.

2. Okresowe raporty o bezpieczeństwie 
zawierają:

a) ocenę naukową stosunku korzyści do 
ryzyka dla produktu leczniczego;
b) wszystkie dane dotyczące wielkości 
sprzedaży produktu leczniczego i wszelkie 
dane, jakimi dysponuje posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
związane z liczbą wydanych recept.
Ocena, o której mowa w lit. b), oparta jest 
na wszystkich dostępnych danych, łącznie 
z danymi z badań klinicznych dotyczących 
wskazań i populacji nieobjętych zakresem 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Okresowe raporty o bezpieczeństwie 
należy przekazywać drogą elektroniczną.

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 14 lub 16a, są zobowiązani do 
przekazywania okresowych raportów o 
bezpieczeństwie takich produktów jedynie 
w następujących przypadkach:
a) gdy obowiązek taki został określony 
jako warunek pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu zgodnie z art. 21a lub art. 22; 
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lub 
b) gdy wspólnotowa data referencyjna i 
odpowiadająca jej częstotliwość składania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
została określona zgodnie z art. 107c ust. 
3 i 4, z zastrzeżeniem warunków 
ustanowionych w art. 107c ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Wykluczanie leków generycznych itd. wydaje się nieuzasadnione, przy czym dla niektórych 
starych oryginalnych produktów leczniczych okresowe raporty o bezpieczeństwie również 
mogą nie zawsze być konieczne. Bardziej sprawiedliwe jest zastosowanie takiego samego 
systemu dla wszystkich rodzajów produktów leczniczych. 

Poprawka 243
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107b – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów co trzy lata, za 
wyjątkiem następujących przypadków:

Or. fr

Uzasadnienie

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
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certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Poprawka 244
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107b – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego 
artykułu posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 10, 10a 
lub 10c, oraz posiadacze wpisów do 
rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego 
artykułu posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 10, 
10a, 10c i 16, oraz posiadacze wpisów do 
rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Homeopatyczne produkty lecznicze łączą jakość z niskim profilem ryzyka w oparciu o 
wieloletnie doświadczenie i tradycję w UE. Dotyczy to również homeopatycznych produktów 
leczniczych, którym udzielono pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 16. 
Produkty te powinny być objęte tym wyjątkiem w taki sam sposób, jak inne leki o 
porównywalnym profilu bezpieczeństwa.
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Poprawka 245
Holger Krahmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 10, 10a lub 10c, oraz 
posiadacze wpisów do rejestru 
dotyczących produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 14 do 16a, nie są 
zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie. W drodze 
odstępstwa posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego są zobowiązani do 
przekazywania okresowych raportów o 
bezpieczeństwie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Wyłączenie utrwalonych leków z obowiązku przekazywania okresowych raportów o 
bezpieczeństwie jest uzasadnione z uwagi na to, że leki te są dostępne na rynku przez długi 
czas, a ich profil bezpieczeństwa jest dobrze znany i udokumentowany. W rezultacie 
wymaganie raportów w odniesieniu do tych leków wydaje się zbędne dla organów 
regulacyjnych, obciążające dla posiadaczy pozwolenia na dopuszczenia do obrotu i 
bezwartościowe dla bezpieczeństwa konsumentów. Jednak sposób, w jaki wyjątek ten jest 
obecnie sformułowany we wniosku Komisji, jest niejednoznaczny i powinien zostać 
doprecyzowany. 

Poprawka 246
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107b – ustęp 3 – wprowadzenie



AM\808932PL.doc 175/197 PE438.412v02-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

W drodze odstępstwa od ust. 1 niniejszego 
artykułu posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 10, 
10a, 10c i 16, oraz posiadacze wpisów do 
rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 16a, są 
zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

Produkty lecznicze, o których mowa w art. 16 dyrektywy mają porównywalny profil 
bezpieczeństwa do tych, wymienionych w art. 10, 10a, 10c, i 16a. Artykuł 16 ust. 3 pozostaje 
niezmieniony.

Poprawka 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107b – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów zawierających substancje 
czynne spełniające kryteria koncepcji 
utrwalonego zastosowanie medycznego, o 
którym mowa w załączniku I część II pkt 1 
lit. a) do niniejszej dyrektywy, oraz 
posiadacze wpisów do rejestru 
dotyczących produktów leczniczych, o 
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których mowa w art. 16 lub 16a, są 
zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

Or. en

Uzasadnienie

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Poprawka 248
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107c – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy je otrzymali przed 
[wstawić konkretną datę – datę określoną 
w art. 3 ust. 1 akapit drugi] i dla których 
częstotliwość oraz daty składania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
nie zostały określone jako warunek 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
składają okresowe raporty o 
bezpieczeństwie zgodnie z drugim 
akapitem niniejszego ustępu do momentu, 
aż ustalone zostaną inne daty lub inna 
częstotliwość składania raportów w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu lub 
zgodnie z ust. 3, 4, 5 lub 6.

2. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, którzy je otrzymali przed 
[wstawić konkretną datę – datę określoną 
w art. 3 ust. 1 akapit drugi] i dla których 
częstotliwość oraz daty składania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
nie zostały określone jako warunek 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
składają okresowe raporty o 
bezpieczeństwie zgodnie z drugim 
akapitem niniejszego ustępu do momentu, 
aż ustalone zostaną inne daty lub inna 
częstotliwość składania raportów w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu lub 
zgodnie z ust. 3, 4, 5 lub 6. Obowiązek ten 
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nie dotyczy produktów, o których mowa w 
art. 107b ust. 3, chyba że zastosowanie 
mają warunki określone w art. 107b ust. 3 
lit. a) i b).

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest uproszczenie procedur dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i zapewnienie proporcjonalności. Artykuł 107c ust. 2 w obecnym brzmieniu 
jest niespójny z wprowadzeniem ogólnego wykluczenia produktów wymienionych w art. 107b 
ust. 3.  W związku z tym wyjątek ten musi również mieć zastosowanie w tym przepisie, aby 
zapewnić spójne podejście. Uwzględniając to, że władze wciąż mają prawo żądania w 
indywidualnych przypadkach okresowych raportów o bezpieczeństwie, nie doprowadzi to do 
żadnych negatywnych konsekwencji dla bezpieczeństwa pacjentów.

Poprawka 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107g – ustępy 1,2 oraz 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadkach gdy zakres procedury 
określonej zgodnie z art. 107i ust. 2 nie 
obejmuje pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych zgodnie z procedurą 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
726/2004, w ciągu 30 dni od otrzymania 
zalecenia Komitetu Doradczego ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii grupa 
ds. koordynacji rozpatruje zalecenie i 
wydaje opinię o utrzymaniu, zmianie, 
zawieszeniu, unieważnieniu lub odmowie 
odnowienia danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii.

1. W przypadkach gdy zakres procedury 
określonej zgodnie z art. 107i ust. 2 nie 
obejmuje pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych zgodnie z procedurą 
określoną w rozporządzeniu (WE) nr 
726/2004, w ciągu 30 dni od otrzymania 
zalecenia Komitetu Doradczego ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii grupa 
ds. koordynacji rozpatruje zalecenie i 
wydaje opinię o utrzymaniu, zmianie, 
zawieszeniu, unieważnieniu lub odmowie 
odnowienia danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii. Przed 
podjęciem takiej decyzji grupa ds. 
koordynacji musi umożliwić 
zainteresowanym posiadaczom 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
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złożenie wyjaśnień ustnych lub pisemnych 
w przewidzianych terminach.

2. Jeżeli grupa ds. koordynacji przyjmie 
opinię w drodze konsensusu, 
przewodniczący grupy odnotowuje 
zawarcie porozumienia i informuje o tym 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Państwa członkowskie utrzymują, 
zmieniają, zawieszają, unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
odmawiają jego odnowienia w taki sposób, 
aby było ono zgodne z opinią, w terminie 
przewidzianym w harmonogramie 
wdrożenia, i informują o tym Komisję i 
grupę ds. koordynacji. Jeżeli nie można 
przyjąć opinii w drodze konsensusu, 
wydaje się opinię wymaganą większością 
głosów i przekazuje ją Komisji, która 
stosuje procedurę określoną w art. 33 i 34. 
Jednakże w drodze odstępstwa od art. 34 
ust. 1 zastosowanie ma procedura, o której 
mowa w art. 121 ust. 2 tego 
rozporządzenia.

2. Jeżeli grupa ds. koordynacji przyjmie 
opinię w drodze konsensusu, 
przewodniczący grupy odnotowuje 
zawarcie porozumienia i informuje o tym 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Państwa członkowskie utrzymują, 
zmieniają, zawieszają, unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
odmawiają jego odnowienia w taki sposób, 
aby było ono zgodne z opinią, w terminie 
przewidzianym w harmonogramie 
wdrożenia, i informują o tym Komisję i 
grupę ds. koordynacji. Jeżeli nie można 
przyjąć opinii w drodze konsensusu, 
wydaje się opinię wymaganą większością 
głosów i przekazuje ją Komisji, która 
stosuje procedurę określoną w art. 33 i 34. 
Jednakże w drodze odstępstwa od art. 34 
ust. 1 zastosowanie ma procedura, o której 
mowa w art. 121 ust. 2 tego 
rozporządzenia. Zastosowanie mogą mieć 
etapy procedury określone w art. 32 ust. 4 
dyrektywy 2004/83/WE.

3. W przypadkach gdy zakres procedury 
określonej zgodnie z art. 107i ust. 2 
obejmuje przynajmniej jedno pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu przyznane 
zgodnie z procedurą określoną w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004, w ciągu 
30 dni od otrzymania zalecenia Komitetu 
Doradczego ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
rozpatruje zalecenie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu, 
unieważnieniu lub odmowie odnowienia 
danego pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu.

3. W przypadkach gdy zakres procedury 
określonej zgodnie z art. 107i ust. 2 
obejmuje przynajmniej jedno pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu przyznane 
zgodnie z procedurą określoną w 
rozporządzeniu (WE) nr 726/2004, w ciągu 
30 dni od otrzymania zalecenia Komitetu 
Doradczego ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
rozpatruje zalecenie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu, 
unieważnieniu lub odmowie odnowienia 
danego pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Zastosowanie mogą mieć etapy 
procedury określone w art. 9 ust. 2 
rozporządzenia (WE) 726/2004.
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Or. fr

Uzasadnienie

Decyzje końcowe muszą być podejmowane w sposób stały, według takiego samego schematu 
jak inne procedury regulacyjne, mając przy tym na uwadze ewentualne pilne pytania, na które 
należy udzielić odpowiedzi.

Poprawka 250
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107g – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W przypadku jednej wspólnej oceny 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
odnośnie do dwóch lub więcej pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 
107e ust. 1, wśród których nie ma 
pozwoleń przyznanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, w 
ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii grupa ds. koordynacji 
rozpatruje sprawozdanie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu lub 
unieważnieniu danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii.

1. W przypadku jednej wspólnej oceny 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
odnośnie do dwóch lub więcej pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 
107e ust. 1, wśród których nie ma
pozwoleń przyznanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, w 
ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii grupa ds. koordynacji 
rozpatruje sprawozdanie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu lub 
unieważnieniu danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii. Opinia ta 
jest niezwłocznie publikowana wraz z 
podaniem opinii mniejszości.

Or. fr
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Poprawka 251
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107g – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W przypadku jednej wspólnej oceny 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
odnośnie do dwóch lub więcej pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 
107e ust. 1, wśród których nie ma 
pozwoleń przyznanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, w 
ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
rozpatruje sprawozdanie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu lub 
unieważnieniu danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii.

3. W przypadku jednej wspólnej oceny 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
odnośnie do dwóch lub więcej pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu zgodnie z art. 
107 e ust. 1, wśród których nie ma 
pozwoleń przyznanych zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004, w 
ciągu 30 dni od otrzymania sprawozdania 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
rozpatruje sprawozdanie i wydaje opinię o 
utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu lub 
unieważnieniu danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii. Opinia ta 
jest niezwłocznie publikowana wraz z 
podaniem opinii mniejszości.

Or. fr

Poprawka 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107i – ustęp1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwo członkowskie wszczyna 
procedurę opisaną w niniejszej sekcji, 
informując pozostałe państwa 
członkowskie, Agencję i Komisję w 

1. Państwo członkowskie wszczyna 
procedurę opisaną w niniejszej sekcji, 
informując pozostałe państwa 
członkowskie, Agencję i Komisję oraz 
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którymkolwiek z poniższych przypadków: potencjalnie zainteresowanych posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 
którymkolwiek z poniższych przypadków:

a) gdy rozważa zawieszenie lub 
unieważnienie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;

a) gdy, w świetle wyników badania 
dotyczącego danych z dziedziny nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
rozważa podejęcie jednego z 
następujących działań regulacyjnych:

- zawieszenie lub unieważnienie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

b) gdy rozważa zakazanie dostaw produktu 
leczniczego;

- zakazanie dostaw produktu leczniczego;

c) gdy rozważa odmowę odnowienia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

- odmowę odnowienia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;

d) gdy zostaje poinformowane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, który ze względów bezpieczeństwa 
przerwał wprowadzanie produktu 
leczniczego do obrotu lub wycofał 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
ma taki zamiar;

b) gdy zostaje poinformowane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, który ze względów bezpieczeństwa 
przerwał wprowadzanie produktu 
leczniczego do obrotu lub wycofał 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu lub 
ma taki zamiar;

e) gdy uważa, że konieczne są nowe 
przeciwwskazania, zmniejszenie zalecanej 
dawki lub ograniczenie wskazań;
f) gdy przeprowadziło kontrolę w ramach 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i stwierdziło poważne 
uchybienia.

c) gdy przeprowadziło kontrolę w ramach 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i stwierdziło poważne 
uchybienia.

Or. fr

Uzasadnienie

Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu musi mieć możliwość być bardzo wcześnie 
poinformowany o wszczęciu procedury w celu umożliwienia mu zgromadzenia elementów 
i informacji niezbędnych do szybkiego przeprowadzenia procedury. W przypadkach gdy 
konieczne jest dokonanie przeglądu lub ograniczenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z art. 31 dyrektywy 2001/81/WE, należy unikać wprowadzania w błąd oraz 
wszelkich obciążeń administracyjnych wynikających z podwójnej procedury.
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Poprawka 253
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107k – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie.

2. Komitet ds. Oceny Stosunku Korzyści 
do Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii ocenia 
przedmiot sprawy, którą zgłoszono. Do 
celów oceny stosunku korzyści do ryzyka
może przeprowadzić publiczne 
przesłuchanie. 

Przesłuchania publiczne ogłaszane są za 
pośrednictwem europejskiego portalu 
internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków. W ogłoszeniu 
zawarte są informacje, w jaki sposób 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i ogół społeczeństwa mogą wziąć 
udział w przesłuchaniu.

Przesłuchania publiczne ogłaszane są za 
pośrednictwem europejskiego portalu 
internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków. W ogłoszeniu 
zawarte są informacje, w jaki sposób 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i ogół społeczeństwa mogą wziąć 
udział w przesłuchaniu.

Agencja zapewni możliwość uczestnictwa 
w przesłuchaniu wszystkim, którzy o to 
poproszą – bądź to osobiście, bądź też za 
pośrednictwem technologii internetowej.

Agencja zapewni możliwość uczestnictwa 
w przesłuchaniu wszystkim, którzy o to 
poproszą – bądź to osobiście, bądź też za 
pośrednictwem technologii internetowej.

Jeśli posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub inne osoby 
mające zamiar przekazać informacje 
posiadają dane o charakterze tajemnicy 
handlowej, istotne dla przedmiotu 
procedury, mogą oni prosić o 
przedstawienie tych danych Komitetowi 
Doradczemu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na przesłuchaniu 
niepublicznym.

Jeśli posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub inne osoby 
mające zamiar przekazać informacje 
posiadają dane o charakterze tajemnicy 
handlowej, istotne dla przedmiotu 
procedury, mogą oni prosić o 
przedstawienie tych danych Komitetowi 
Doradczemu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na przesłuchaniu 
niepublicznym.

W przypadku organizacji przesłuchania 
publicznego, po jego zakończeniu 
publikowane jest sprawozdanie wstępne.  

Or. fr
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Uzasadnienie

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Poprawka 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107k – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie.

2. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie, 
jeśli w oparciu o dane naukowe spełnione 
są obiektywne kryteria, przy 
uwzględnieniu skuteczności i korzyści 
danego produktu, jak również 
wcześniejsze oceny dotyczące stosunku 
korzyści do ryzyka opracowane przez 
Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi lub grupę ds. 
koordynacji zgodnie z procedurą 
udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu określoną w art. 107l, w której 
musi uczestniczyć sprawozdawca 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi lub sprawozdawca 
grupy ds. koordynacji. We współpracy z 
zainteresowanymi stronami Agencja 
opracowuje wytyczne w zakresie 
organizacji i przebiegu publicznych 
przesłuchań.
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Or. fr

Uzasadnienie

Organizacja publicznych przesłuchań przez ten komitet jest właściwym narzędziem, pod 
warunkiem że jest właściwie sprecyzowana pod kątem nie tylko ryzyka, lecz również 
korzyści danego produktu (lub danych produktów), tak aby dyskusje prowadzone w ramach 
przesłuchań były wiarygodne i obiektywne. Chodzi przede wszystkim o ochronę pacjenta 
i ocenę ryzyka w stosunku do korzyści produktu leczniczego, mając przy tym na uwadze 
wszystkie udostępnione elementy.

Poprawka 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107k – ustęp 3 – część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania tych 
informacji Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii wydaje 
zalecenie wraz z jego uzasadnieniem. 
Zalecenie może przyjąć jedną z poniższych 
form lub stanowić kombinację kilku z nich:

3. W ciągu 60 dni od otrzymania tych 
informacji Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii wydaje 
uwzględniając również korzyści, jakie 
przynosi produkt leczniczy, na podstawie 
oceny Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
grupy ds. koordynacji zgodnie z procedurą 
udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu określoną w art. 107l, zalecenie 
wraz z jego uzasadnieniem. Zalecenie 
może przyjąć jedną z poniższych form lub 
stanowić kombinację kilku z nich:

Or. fr

Uzasadnienie

Organizacja publicznych przesłuchań przez ten komitet jest właściwym narzędziem, pod 
warunkiem że jest właściwie sprecyzowana pod kątem nie tylko ryzyka, lecz również 
korzyści danego produktu (lub danych produktów), tak aby dyskusje prowadzone w ramach 
przesłuchań były wiarygodne i obiektywne. Chodzi przede wszystkim o ochronę pacjenta 
i ocenę ryzyka w stosunku do korzyści produktu leczniczego, mając przy tym na uwadze 
wszystkie udostępnione elementy.
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Poprawka 256
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 m

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja podaje do publicznej wiadomości 
zalecenia, opinie i decyzje, o których 
mowa w art. 107b-107l za pośrednictwem 
europejskiego portalu internetowego 
dotyczącego bezpieczeństwa leków.

Agencja podaje do publicznej wiadomości 
końcowe wnioski (końcowe zalecenia, 
opinie i decyzje), o których mowa w art. 
107b-107l za pośrednictwem europejskiego 
portalu internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków.

Or. fr

Uzasadnienie

Informacja mająca zostać opublikowana na portalu internetowym powinna być kompletna, 
ale i przystępna.

Poprawka 257
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107n – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Niniejszy rozdział ma zastosowanie do 
nieinterwencyjnych badań bezpieczeństwa 
po wydaniu pozwolenia, które są 
rozpoczynane, kierowane lub finansowane 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, dobrowolnie lub 
na podstawie wymogu wynikającego 
z art. 21a lub 22a, i które polegają na 
zbieraniu danych od pacjentów 
i pracowników służby zdrowia.

1. Procedury określone w art. 107o–107r 
mają zastosowanie do nieinterwencyjnych 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia, które są rozpoczynane, 
kierowane lub finansowane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, dobrowolnie lub na podstawie 
wymogu wynikającego z art. 21a lub 22a, 
i które polegają na zbieraniu danych od 
pacjentów i pracowników służby zdrowia.
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Or. es

Uzasadnienie

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica

- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Poprawka 258
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) stosowanie ustalonej międzynarodowej (3) stosowanie ustalonej międzynarodowej 
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terminologii, formatów i norm 
prowadzenia nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

terminologii, formatów i norm 
prowadzenia nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
pozwalającej na zachowanie klinicznego 
znaczenia zgłaszanego przypadku;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczność zachowania zgodności ze standardami międzynarodowej konferencji w sprawie 
harmonizacji wzmacnia konceptualną i techniczną zależność organów odpowiedzialnych za 
zdrowie od laboratoriów farmaceutycznych. Dobra europejska praktyka w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii miałaby wpływ na organizację europejskiego systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Taka dobra praktyka musi zostać opracowana 
w sposób otwarty, za pośrednictwem przejrzystego procesu konsultacji opartego na 
potrzebach europejskich pacjentów i z perspektywy naukowej.

Poprawka 259
Linda McAvan

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – ustęp1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; 

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
tym sposób przedstawiania 
zgromadzonych informacji. W ramach 
zgromadzonych informacji należy 
rozróżniać działania niepożądane 
spowodowane przedawkowaniem, 
stosowaniem niezgodnie z 
przeznaczeniem, nadużywaniem, błędnym 
stosowaniem leku oraz błędami na etapie 
badań produktu leczniczego lub 
powstałymi w wyniku narażenia 
zawodowego;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu umożliwienia przeprowadzenia odpowiedniej oceny i podjęcia działań następczych 
właściwe władze muszą być w stanie rozróżniać różne działania niepożądane, ponieważ 
będzie to prowadziło do podejmowania różnych działań następczych (dodatkowe ostrzeżenia, 
przeciwwskazania, zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu itp.).

Poprawka 260
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
tym sposób przedstawiania 
zgromadzonych informacji. Zgromadzone 
informacje muszą być przedstawiane w 
celu przeprowadzenia odpowiedniej oceny 
i podjęcia działań następczych w sposób 
umożliwiający rozróżnienie działań 
niepożądanych, obejmujących 
przedawkowanie, stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem, nadużywanie, błędne 
stosowanie leku oraz błędy na etapie 
badań produktu leczniczego lub powstałe 
w wyniku narażenia zawodowego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia przeprowadzenia odpowiedniej oceny i podjęcia działań następczych 
konieczne jest umożliwienie rozróżniania różnych działań niepożądanych, ponieważ będzie to 
prowadziło do podejmowania różnych działań następczych (dodatkowe ostrzeżenia, 
przeciwwskazania, zawieszenie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu itp.).
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Poprawka 261
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne te uwzględniają 
międzynarodowe działania na rzecz 
harmonizacji w dziedzinie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i w 
stosownych przypadkach poddaje się je 
weryfikacji ze względu na postęp naukowy 
i techniczny.

Wytyczne te opierają się na potrzebach 
pacjenta z perspektywy naukowej, 
uwzględniają międzynarodowe działania 
na rzecz harmonizacji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i w stosownych 
przypadkach poddaje się je weryfikacji ze 
względu na postęp naukowy i techniczny.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 108 pkt 3.

Poprawka 262
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wytyczne te uwzględniają międzynarodowe 
działania na rzecz harmonizacji w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i w stosownych 
przypadkach poddaje się je weryfikacji ze 
względu na postęp naukowy i techniczny.

Wytyczne te uwzględniają międzynarodowe 
działania na rzecz harmonizacji w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i w stosownych 
przypadkach poddaje się je weryfikacji ze 
względu na postęp naukowy i techniczny. 

Dla celów niniejszego artykułu i art. 102 
ust. 3 Komisja we współpracy z Agencją, 
państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami przygotowuje 
szczegółowe wytyczne dotyczące dobrych 
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praktyk w zakresie przechowywania 
zgłoszeń, przeznaczone dla aptek i innych 
podmiotów, które wydają produkty 
lecznicze lub nimi zarządzają, w celu 
zapewnienia przechowywania zgłoszeń, 
które byłyby potrzebne w przypadku 
konieczności złożenia raportu dotyczącego 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii lub udostępnienia 
informacji wymaganych przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie od obrotu 
przeprowadzającego ocenę działania 
niepożądanego, a także w celu ułatwienia 
prowadzenia postępowań wyjaśniających 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu i właściwe organy 
krajowe. 

Or. en

Uzasadnienie

Jakość systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii zależy od jakości 
szczegółowych informacji w poszczególnych raportach. Proponowane dodanie fragmentu do 
art. 108 zagwarantowałoby jednorodność treści formularzy zgłoszeniowych 
wykorzystywanych do zgłaszania działań niepożądanych bezpośrednio do wspólnotowego 
systemu Eudravigilance przez pracowników służby zdrowia i pacjentów.

Poprawka 263
Horst Schnellhardt

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 23
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 116 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe władze zawieszają, 
unieważniają, wycofują lub zmieniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
następstwie przyjęcia stanowiska, że 
produkt jest szkodliwy lub że produkt jest 
nieskuteczny terapeutycznie, lub że 
stosunek korzyści do ryzyka nie jest 
korzystny, lub że jakościowy i ilościowy 

Właściwe władze zawieszają, 
unieważniają, wycofują lub zmieniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
następstwie przyjęcia stanowiska, że 
produkt jest szkodliwy lub że produkt jest 
nieskuteczny terapeutycznie, lub że 
stosunek korzyści do ryzyka nie jest 
korzystny, lub że jakościowy i ilościowy 
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skład nie jest zgodny z podanym. Uważa 
się, że brak skuteczności terapeutycznej 
zachodzi w przypadku, gdy zostanie 
stwierdzone, że produkt leczniczy nie 
powoduje skutków terapeutycznych. 

skład nie jest zgodny z podanym. Uważa 
się, że brak skuteczności terapeutycznej 
zachodzi w przypadku, gdy nie można 
dowieść, że produkt leczniczy umożliwia 
osiągnięcie skutków terapeutycznych. 

Or. de

Uzasadnienie

Nie można dowieść, że osiągnięcie skutków terapeutycznych jest niemożliwe. 

Poprawka 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 119a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 119a

Nadzór nad środowiskiem naturalnym i 
jego ochrona

Państwa członkowskie wyznaczają jeden 
lub więcej organów krajowych 
odpowiedzialnych za monitorowanie 
niepożądanych działań środowiskowych 
produktów leczniczych na zdrowie 
publiczne lub środowisko naturalne.
Jeżeli jeden z tych organów stwierdzi, że 
zagrożenie dla środowiska naturalnego 
jest większe niż jest to określone w ocenie, 
o której mowa w 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 
korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny, 
biorąc pod uwagę nowe ustalenia. Nie 
może to prowadzić do cofnięcia pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu dla leków 
niezbędnych do leczenia chorób 
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poważnych lub zagrażających życiu. 

Or. en

Uzasadnienie

Pozostałości farmaceutyczne są obecne w wodzie pitnej i wodach powierzchniowych w 
większości państw członkowskich. Z uwagi na to, że światowe zasoby wody są ograniczone, 
należy chronić źródła wody bieżącej przed zanieczyszczeniem. W przeciwnym razie zwiększy 
się przymusowe i nieuniknione narażenie kobiet w ciąży na leki, tym samym zwiększając
ryzyko deformacji płodu.

Poprawka 265
Michail Tremopoulos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 24a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 119a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

24a. Dodaje się artykuł w brzmieniu:
Artykuł 119a
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, że zagrożenie dla środowiska 
naturalnego jest większe niż zagrożenie 
określone w ocenie, o której mowa w art. 
8 ust. 3 lit. ca), lub jeśli stwierdzi nowe 
negatywne skutki dla środowiska 
naturalnego, niezwłocznie przekazuje 
wszystkie ustalenia właściwemu organowi. 
Po otrzymaniu takich informacji właściwy 
organ ocenia, czy stosunek korzyści do 
ryzyka pozostaje pozytywny, biorąc pod 
uwagę nowe ustalenia. 

Or. en
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Uzasadnienie

Należy rozszerzyć nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii o negatywne skutki dla 
środowiska naturalnego. 

Poprawka 266
János Áder

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia
streszczenia istotnych informacji
niezbędnych do skutecznego 
i bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej daty, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia, 
w razie potrzeby, w charakterystyce 
produktu leczniczego i ulotce dołączanej 
do opakowania informacji, że podlega on 
intensywnemu monitorowaniu oraz 
wymogu odpowiedniego oznaczenia tej 
nowej informacji, państwa członkowskie
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej daty, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Or. hu

Uzasadnienie

Patrz poprzednia poprawka i uzasadnienie.

Poprawka 267
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
streszczenia istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej 
daty, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Umieszczanie streszczenia istotnych informacji jest zbyteczne (sama charakterystyka produktu 
leczniczego zawiera już najważniejsze informacje), może prowadzić do nieporozumień wśród 
pacjentów (mogą oni pomijać najważniejsze informacje wpisane w charakterystyce produktu 
leczniczego, które nie zostały podane w streszczeniu istotnych informacji) i sprawiać, że 
ulotka lub charakterystyka produktu staną się nieczytelne (np. w przypadku wielojęzycznych 
ulotek).

Poprawka 268
Pilar Ayuso

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
streszczenia istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 

skreślony
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leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej 
daty, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej.

Or. fr

Uzasadnienie

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties. De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Poprawka 269
Michèle Rivasi

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
streszczenia istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
profilu działań niepożądanych leku w 
charakterystyce produktu leczniczego lub 
w ulotce dołączanej do opakowania, 
określonego w art. 11 ust. 3a oraz w art. 59 
ust. 1 lit. aa) dyrektywy 2001/83/WE 
zmienionej niniejszą dyrektywą, państwa 
członkowskie zapewniają stosowanie tego 
wymogu do pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przed datą określoną w 
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zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej daty, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

art. 3 ust. 1 akapit drugi niniejszej 
dyrektywy od momentu odnowienia takich 
pozwoleń lub po upływie trzech lat od 
wspomnianej daty, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej. 

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia jest problematyczne, szczególnie, że jego elementy nie są 
zdefiniowane. Grozi to tym, że pacjenci będą czytać tylko tę część, gdy w rzeczywistości 
powinni przeczytać całą ulotkę. Problemy związane z czytelnością ulotki nie zostaną 
rozwiązane przez dodanie streszczenia. Zamiast tego należy rozwiązać je poprzez poddanie 
przepisów dotyczących ulotki przeglądowi

Poprawka 270
Andres Perello Rodriguez

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 28
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 2a
Przepisy przejściowe

1. W odniesieniu do wymogu 
elektronicznego zgłaszania przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu informacji o skutkach 
niepożądanych do bazy Eudravigilance, o 
którym mowa w art. 107 ust. 3 niniejszej 
dyrektywy, państwa członkowskie powinny 
zapewnić stosowanie tego wymogu od 
chwili, gdy funkcjonowanie bazy danych 
umożliwia udzielanie wysokiej jakości i 
pełnych informacji o działaniach 
niepożądanych, które będą obejmować 
podstawowe informacje zdrowotne, 
ujednolicone dane o produktach 
leczniczych, właściwe wyróżnienie 
zgłoszeń następczych i zapewnia 
eliminację powielających się przypadków.
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2. Zarząd Agencji potwierdzi działanie 
funkcji, o których mowa w ust. 1, na 
podstawie niezależnego dochodzenia.

Or. es

Uzasadnienie

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


