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w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 726/2004 ustanawiające 
wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiające Europejską Agencję Leków, w zakresie informacji kierowanych 
do ogółu społeczeństwa dotyczących produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi i wydawanych na receptę lekarską
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Poprawka 3
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia jest nieuzasadniony. Nie ustanawia właściwej strategii 
informacyjnej dostosowanej do potrzeb pacjentów. Ogranicza się natomiast wyłącznie do 
upoważnienia branży – mającej w tym interes – do upowszechniania „informacji”. Prowadzi 
do zatarcia różnicy między reklamą a informacją, co najlepiej uwidacznia próba zezwolenia 
na publikowanie „informacji” w prasie. Właściwa strategia informacyjna musi być 
zdecydowane szersza i musi być realizowana przez władze, a nie przez firmy farmaceutyczne. 
To nie PE powinien napisać wniosek od początku, to nowa Komisja powinna przedstawić 
nowy wniosek.

Poprawka 4
Gilles Pargneaux

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
-

Wniosek o odrzucenie

Parlament Europejski odrzuca wniosek 
Komisji.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedłożony wniosek legislacyjny stwarza możliwość bezpośredniej promocji firm 
farmaceutycznych. Jedynym uzasadnieniem przedstawienia przez Komisję Europejską 
wniosku w sprawie zmiany obowiązującego prawodawstwa wydają się być komercyjne 
interesy firm farmaceutycznych, gdyż rozszerza ono dostępne im rynki. Działanie takie nie 
przynosi korzyści ani obywatelom europejskim, ani państwom członkowskim. Wręcz 
przeciwnie – prowadzi do wzrostu wydatków i stwarza zagrożenie dla pacjentów. Wniosek ten 
należy poddać pełnemu przeglądowi.
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Poprawka 5
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby zapewnić odpowiednie 
finansowanie tych działań związanych z 
informacjami, należy wprowadzić przepis 
ustanawiający pobieranie przez Agencję 
opłat od posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu.

(5) Aby zapewnić odpowiednie 
finansowanie tych działań związanych z
monitorowaniem komunikatów 
podawanych do publicznej wiadomości 
przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu, należy 
wprowadzić przepis ustanawiający 
pobieranie przez Agencję opłat od 
posiadaczy pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu.

Or. en

Poprawka 6
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp -1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 9 ust. 4 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) projekt streszczenia cech 
charakterystycznych produktu, o którym 
mowa w art. 11 dyrektywy 2001/83/WE; 
wymienia on inne dostępne możliwości 
leczenia i wskazuje, czy nowy produkt 
leczniczy przynosi postęp w leczeniu; 
zawiera również wzmiankę o wynikach 
głosowania w komitetach naukowych 
Agencji, zwłaszcza liczbę głosów za 
zatwierdzeniem leku;”
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Or. en

Uzasadnienie

Pacjentów interesują przede wszystkim informacje porównawcze. Informacje takie powinny 
znaleźć się w streszczeniu cech charakterystycznych produktu.

Poprawka 7
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp -1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 9 ust. 4 lit. a) otrzymuje 
brzmienie:
„a) projekt streszczenia cech 
charakterystycznych produktu, o którym 
mowa w art. 11 dyrektywy 2001/83/WE; 
wymienia on inne dostępne możliwości 
leczenia i wskazuje, czy nowy produkt 
leczniczy przynosi postęp w leczeniu; 
zawiera również wzmiankę o wynikach 
głosowania w komitetach naukowych 
Agencji, zwłaszcza liczbę głosów za 
zatwierdzeniem leku;”

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodne i porównywalne informacje umożliwiają obywatelom dokonywanie świadomych 
wyborów. Niektóre streszczenia cech charakterystycznych produktu i ulotki załączane do 
opakowania już dostarczają informacji porównawczych, ale należy to rozszerzyć na wszystkie 
produkty lecznicze. Podawanie informacji na temat wyników głosowania w komitetach 
naukowych Agencji to najlepsza praktyka w zakresie przejrzystości. Jest to informacja bardzo 
cenna dla pracowników służby zdrowia, gdyż umożliwia im lepsze zrozumienie procesu 
podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania nowego produktu leczniczego.
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Poprawka 8
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W art. 9 ust. 4 lit. e) otrzymuje 
brzmienie:
„e) sprawozdanie oceniające, zawierające 
w załączniku sprawozdanie wstępne 
dotyczące produktu leczniczego 
opracowane przez sprawozdawców, a 
także komentarze posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu;”

Or. en

Uzasadnienie

Podawanie informacji na temat wyników głosowania w komitetach naukowych Agencji i 
dołączenie sprawozdania wstępnego opracowanego przez sprawozdawców, a także 
komentarzy posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu to najlepsze praktyki w 
zakresie przejrzystości. Jest to informacja bardzo cenna dla pracowników służby zdrowia, 
gdyż umożliwia im lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji w sprawie 
zatwierdzania nowego produktu leczniczego.

Poprawka 9
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 b (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1b) W art. 9 ust. 4 lit. e) otrzymuje 
brzmienie:
„e) sprawozdanie oceniające, zawierające 
w załączniku sprawozdanie wstępne 
dotyczące produktu leczniczego 
opracowane przez sprawozdawców, a 
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także komentarze posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu;”

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodne i porównywalne informacje umożliwiają obywatelom dokonywanie świadomych 
wyborów. Niektóre streszczenia cech charakterystycznych produktu i ulotki załączane do 
opakowania już dostarczają informacji porównawczych, ale należy to rozszerzyć na wszystkie 
produkty lecznicze. Dołączenie sprawozdania wstępnego opracowanego przez 
sprawozdawców, a także komentarzy posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu to 
najlepsza praktyka w zakresie przejrzystości. Jest to informacja bardzo cenna dla 
pracowników służby zdrowia, gdyż umożliwia im lepsze zrozumienie procesu podejmowania 
decyzji w sprawie zatwierdzania nowego produktu leczniczego.

Poprawka 10
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy) Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera ea) (nowa) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) W art. 9 ust. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ea) publiczne streszczenie sprawozdania 
oceniającego, o którym mowa w art. 13 
ust. 3.”

Or. en

Poprawka 11
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt -1 c (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1c) W art. 9 ust. 4 dodaje się literę w 
brzmieniu:
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„ea) publiczne streszczenie sprawozdania 
oceniającego, o którym mowa w art. 13 
ust. 3.”

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodne i porównywalne informacje umożliwiają obywatelom dokonywanie świadomych 
wyborów. Niektóre streszczenia cech charakterystycznych produktu i ulotki załączane do 
opakowania dostarczają informacji porównawczych, ale należy to rozszerzyć na wszystkie 
produkty lecznicze. Podawanie informacji na temat wyników głosowania w komitetach 
naukowych EAL, sprawozdanie wstępne opracowane przez sprawozdawców, a także 
komentarze posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu to najlepsze praktyki w 
zakresie przejrzystości. Jest to informacja cenna dla pracowników służby zdrowia, gdyż 
umożliwia im lepsze zrozumienie procesu podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania 
nowego produktu leczniczego.

Poprawka 12
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 d (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 10 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1d) W art. 10 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Agencja upowszechnia i podaje do 
publicznej wiadomości dokumenty, o 
których mowa w art. 9 ust. 4 lit. a), b), c), 
d), e) i ea).”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia spójność z art. 13 ust. 3, który ma na celu lepszy dostęp do informacji 
naukowych o nowych produktach leczniczych.
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Poprawka 13
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1e) W art. 13 ust. 3 akapit drugi 
otrzymuje brzmienie:
„Europejskie publiczne sprawozdanie 
oceniające zawiera streszczenie 
zredagowane w sposób zrozumiały dla 
ogółu społeczeństwa. Streszczenie zawiera 
[...] sekcję dotyczącą warunków 
stosowania produktów leczniczych oraz 
sekcję wymieniającą inne dostępne 
możliwości leczenia i wskazującą, czy 
nowy produkt leczniczy przynosi postęp w 
leczeniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodne i porównywalne informacje umożliwiają obywatelom dokonywanie świadomych 
wyborów. Niektóre streszczenia cech charakterystycznych produktu i ulotki załączane do 
opakowania dostarczają informacji porównawczych, ale należy to rozszerzyć na wszystkie 
produkty lecznicze. Na przykład sekcja „Dlaczego zatwierdzono ten produkt?” powinna 
wymieniać inne dostępne możliwości leczenia, jeżeli takie istnieją, i wskazywać, czy nowy 
produkt leczniczy przynosi „wartość dodaną w leczeniu” pod względem skuteczności, 
bezpieczeństwa lub wygody stosowania.

Poprawka 14
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt -1 e (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1e) W art. 13 ust. 3 akapit drugi 



PE441.030v01-00 10/24 AM\813618PL.doc

PL

otrzymuje brzmienie:
„Europejskie publiczne sprawozdanie 
oceniające zawiera streszczenie 
zredagowane w sposób zrozumiały dla 
ogółu społeczeństwa. Streszczenie zawiera 
[...] sekcję dotyczącą warunków 
stosowania produktów leczniczych oraz 
sekcję wymieniającą inne dostępne 
możliwości leczenia i wskazującą, czy 
nowy produkt leczniczy przynosi postęp w 
leczeniu.”

Or. en

Uzasadnienie

Wiarygodne i porównywalne informacje umożliwiają obywatelom dokonywanie świadomych 
wyborów. Niektóre streszczenia cech charakterystycznych produktu i ulotki załączane do 
opakowania dostarczają informacji porównawczych, ale należy to rozszerzyć na wszystkie 
produkty lecznicze. Na przykład sekcja „Dlaczego zatwierdzono ten produkt?” powinna 
wymieniać inne dostępne możliwości leczenia, jeżeli takie istnieją, i wskazywać, czy nowy 
produkt leczniczy przynosi „wartość dodaną w leczeniu” pod względem skuteczności, 
bezpieczeństwa lub wygody stosowania.

Poprawka 15
Jiří Maštálka

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

3. W ciągu 120 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 120 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane. We wszystkich 
przypadkach posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu pozostaje w pełni 
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odpowiedzialny za podane informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Należy przedłużyć termin oceny informacji w celu uwzględnienia potrzeb organizacyjnych 
Agencji i zapewnienia pełnej odpowiedzialności firm za informacje podane do publicznej 
wiadomości.

Poprawka 16
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

3. W ciągu 120 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 120 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

We wszystkich przypadkach posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
pozostaje w pełni odpowiedzialny za 
podane informacje.

Or. en

Uzasadnienie

EAL ma oceniać jeden wniosek w ciągu 2,5 dnia, w związku z czym 60 dni to za krótki termin 
na uznanie, że Agencja domyślnie wyraża zgodę. Termin taki byłby dla branży zachętą do 
składania większej liczby zgłoszeń, niż Agencja jest w stanie rozpatrzyć, by uzyskać de facto 
domyślną zgodę. Należy też wyraźnie stwierdzić, że firmy są w pełni odpowiedzialne za 
informacje podawane do publicznej wiadomości, nawet wtedy, gdy Agencja nie zgłosi 
zastrzeżeń.
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Poprawka 17
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20 b – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli Agencja wniesie o 
wprowadzenie zmian w dokumencie 
przedłożonym przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a 
posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu przedłoży poprawiony wniosek w 
terminie 30 dni roboczych, to powinien on 
mieć możliwość skorzystania z procedury 
przyspieszonej. Agencja przekazuje 
odpowiedź na nowy wniosek w terminie 60 
dni roboczych.
Agencja ponownie obciąża posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
opłatą za przeprowadzoną ocenę.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu zapewnienie większej skuteczności procesu poprzez skrócenie czasu 
oceny do 60 dni (wcześniej – 120 dni), jeżeli posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
poprawi przedłożony uprzednio dokument w terminie 30 dni.

Poprawka 18
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20 b – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli Agencja ma komentarze lub 
zastrzeżenia do dokumentów 
przedłożonych przez posiadacza 
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pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, to 
po raz drugi obciąża go opłatą, o której 
mowa w ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli Agencja ma komentarze lub zastrzeżenia do dokumentów przedłożonych przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, to jej personel potrzebuje więcej czasu na 
ich analizę. Stanowi to większe obciążenie dla zasobów niż samo zatwierdzenie dokumentu 
bez żadnych zmian.

Poprawka 19
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt - 1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(-1a) W art. 57 ust. 1 lit. d) otrzymuje 
brzmienie:
„d) zapewnianie upowszechniania 
informacji na temat niepożądanych 
działań produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu w UE, za 
pomocą bazy danych stale dostępnej dla 
wszystkich państw członkowskich, 
pracowników służby zdrowia, posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
ogółu społeczeństwa, [...] przy 
zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych;”

Or. en

Uzasadnienie

Dane na temat niepożądanych działań leków odczuwanych przez pacjentów, zawarte w bazie 
danych Eudravigilance, o której mowa w omawianym artykule, to dane leżące w interesie 
publicznym. Wymagają one analizy ze strony organów ds. zdrowia, posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, a także niezależnych badaczy, pracowników służby zdrowia oraz 
specjalistyczne organizacje pacjentów i konsumentów, by zapobiec ponownemu występowaniu 
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działań niepożądanych i przyszłym szkodom powodowanym przez leki.

Poprawka 20
Thomas Ulmer

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera ua) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 57 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ua) propagowanie istniejących źródeł 
niezależnych wiarygodnych informacji na 
temat zdrowia.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele źródeł niezależnych i opartych na badaniach naukowych informacji na temat 
możliwości leczenia dostępnych w Unii Europejskiej. Zasoby te uwzględniają specyfikę 
kulturową i sytuację w danym społeczeństwie, w tym czynniki warunkujące stan zdrowia. 
Tworzą je organy ds. zdrowia, agencje ds. produktów leczniczych, organy oceniające służby 
zdrowia, podmioty świadczące usługi zdrowotne, pracownicy służby zdrowia, organizacje 
konsumentów oraz niezależne organizacje pacjentów. Te źródła informacji powinny być 
czynnie propagowane wśród ogółu społeczeństwa.

Poprawka 21
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera ua) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 57 ust. 1 dodaje się literę w 
brzmieniu:
„ua) propagowanie istniejących źródeł 
niezależnych wiarygodnych informacji na 
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temat zdrowia.”

Or. en

Uzasadnienie

Istnieje wiele źródeł niezależnych i opartych na badaniach naukowych informacji na temat 
możliwości leczenia dostępnych w Unii Europejskiej. Zasoby te uwzględniają specyfikę 
kulturową i sytuację w danym społeczeństwie, w tym czynniki warunkujące stan zdrowia. 
Tworzą je organy ds. zdrowia, agencje ds. produktów leczniczych, organy oceniające służby 
zdrowia, podmioty świadczące usługi zdrowotne, pracownicy służby zdrowia, organizacje 
konsumentów oraz niezależne organizacje pacjentów. Te źródła informacji powinny być 
czynnie propagowane wśród ogółu społeczeństwa.

Poprawka 22
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2b) W art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Baza danych, o której mowa w ust. 1 
lit. l), zawiera najnowsze wersje:
- streszczenia cech charakterystycznych 
produktu,
- ulotki załączanej do opakowania, 
przeznaczonej do użytku pacjenta lub 
użytkownika,
- informacji umieszczanych na etykiecie, 
wskazujących zawsze przynajmniej 
niezastrzeżoną nazwę międzynarodową,
- wzoru opakowania podstawowego i 
zbiorczego oraz wszelkich innych 
urządzeń znajdujących się w opakowaniu,
- warunków wydania pozwolenia 
uzależnionego od spełnienia szczególnych 
obowiązków, o których mowa w art. 14 
ust. 7 i art. 14 ust. 8, a także terminu ich 
spełnienia i – w stosownych przypadkach 
– linku do wyników badań 
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przeprowadzonych po wydaniu 
pozwolenia lub do planów zarządzania 
ryzykiem, niezwłocznie po ich 
sporządzeniu,
- europejskich publicznych sprawozdań 
oceniających, zawierających streszczenia 
zredagowane w języku łatwo zrozumiałym 
dla ogółu społeczeństwa, zgodnie z art. 13 
ust. 3,
- w przypadku aktualizowanych 
europejskich publicznych sprawozdań 
oceniających (zmiany lub „działania 
podjęte po wydaniu pozwolenia”) 
dotyczących bezpieczeństwa – pełnych 
sprawozdań Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi,
- publicznych sprawozdań oceniających i, 
jeżeli są dostępne, ich streszczeń 
zredagowanych w języku łatwo 
zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa,
- okresowych sprawozdań aktualizujących 
w zakresie bezpieczeństwa i, jeżeli są 
dostępne, ich streszczeń zredagowanych w 
języku łatwo zrozumiałym dla ogółu 
społeczeństwa.
Obejmuje ona również datę wydania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
rodzaj procedury, zgodnie z którą zostało 
ono wydane (scentralizowana, 
zdecentralizowana, wzajemnego 
uznawania).
Baza danych jest opracowywana etapami i 
obejmuje w pierwszej kolejności produkty 
lecznicze dopuszczone na podstawie 
niniejszego rozporządzenia oraz produkty 
lecznicze dopuszczone na podstawie 
rozdziału 4 tytułu III odpowiednio 
dyrektywy 2001/83/WE i dyrektywy 
2001/82/WE. Następnie baza danych jest 
poszerzana w celu objęcia nią wszelkich 
produktów leczniczych wprowadzonych do 
obrotu w Unii Europejskiej. Cel ten należy 
osiągnąć do dnia …*.
Baza danych jest aktywnie propagowana 
wśród obywateli Europy. W tym celu 
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każda strona internetowa posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wymieniająca produkt leczniczy 
wydawany na receptę zawiera dobrze 
widoczny link do odpowiedniej strony 
internetowej bazy danych Eudrapharm.
Baza danych zawiera także odniesienia do 
danych o prowadzonych, zaniechanych 
lub zakończonych testach klinicznych, 
figurujących w bazie danych testów 
klinicznych, o której mowa w art. 11 
dyrektywy 2001/20/WE (zwanej dalej bazą 
danych EudraCT).
* Dz.U.: Proszę wstawić datę – 5 lat od daty 
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W celu rozwiązania problemu nierównomiernego dostępu do wymaganych ustawowo 
informacji w całej UE baza danych Eudrapharm powinna stać się głównym źródłem 
zatwierdzonych informacji dla ogółu społeczeństwa. Linki ze stron internetowych posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu do bazy danych Eudrapharm powinny zapewniać 
użytkownikom bezpośredni i łatwy dostęp do zatwierdzonych, pochodzących z 
niekomercyjnego źródła informacji na temat leków wydawanych na receptę. Linki do bazy 
danych EudraCT ułatwią dostęp do wyników badań. Mają one zasadnicze znaczenie dla 
tworzenia i zrozumienia informacji opartych na dowodach naukowych.

Poprawka 23
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 2 c (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2c) W art. 57 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Baza danych EudraCT podaje do 
wiadomości publicznej:
- protokoły badań i późniejsze zmiany w 
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tych protokołach;
- wzór wydawanego pacjentom 
oświadczenia dotyczącego świadomej 
zgody;
- oświadczenie, że badania kliniczne 
prowadzone poza terytorium Unii 
Europejskiej spełniają wymogi etyczne 
dyrektywy 2001/20/WE, o której mowa w 
art. 6 ust. 1;
- terminy zakończenia badań;
- szczegółowe wyniki badań, które należy 
udostępnić najpóźniej w rok po 
zakończeniu badań.”

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki badań mają zasadnicze znaczenie dla tworzenia i zrozumienia informacji opartych na 
dowodach naukowych. Osoby uczestniczące w badaniach zgadzają się poddać badaniom 
klinicznym również dlatego, że przyczyni się to postępu naukowego, a w ostatecznym 
rozrachunku pomoże ogółowi społeczeństwa. Dlatego też wyniki badań powinny być dostępne 
dla niezależnych badaczy. Należy zezwolić na dostęp do wszelkich danych klinicznych 
przedkładanych EAL.

Poprawka 24
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2d) W art. 57 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2b. Wszelkie testy kliniczne prowadzone 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu z siedzibą w 
Europie lub przez stronę trzecią działającą 
w jego imieniu są rejestrowane w bazie 
danych EudraCT niezależnie od tego, czy 
testy kliniczne prowadzone są w Europie, 
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czy w krajach trzecich.”

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ coraz więcej badań klinicznych prowadzi się poza Europą, wszystkie badania 
kliniczne prowadzone przez firmy farmaceutyczne z siedzibą w Europie, a także badania 
prowadzone w ich imieniu przez stronę trzecią (organizacje prowadzące badania na 
podstawie umowy) powinny być rejestrowane w bazie danych EudraCT.

Poprawka 25
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 e (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 59 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2e) W art. 59 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Z zastrzeżeniem innych przepisów 
niniejszego rozporządzenia, dyrektywy 
2001/83/WE lub dyrektywie 2001/82/WE, 
jeżeli następuje zasadniczy konflikt 
dotyczący zaleceń i decyzji naukowych, a 
zainteresowany organ jest instytucją 
państwa członkowskiego, Agencja i 
zainteresowany organ krajowy 
współpracują w celu rozwiązania 
konfliktu lub przygotowania wspólnego 
dokumentu należycie wyjaśniającego 
naukowe aspekty konfliktu. Dokument ten 
jest publikowany i podawany do 
publicznej wiadomości niezwłocznie po 
jego przyjęciu.”

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu udostępnienie informacji naukowych i zapewnienie przejrzystości 
procesu podejmowania decyzji.
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Poprawka 26
Carl Schlyter

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2f) W art. 62 ust. 2 akapit pierwszy 
otrzymuje brzmienie:
„2. Państwa członkowskie przekazują 
Agencji nazwiska ekspertów krajowych z 
potwierdzonym doświadczeniem w ocenie 
produktów leczniczych, którzy mogą 
zasiadać w grupach roboczych lub 
naukowych grupach doradczych Komitetu 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi, Komitetu ds. Ziołowych 
Produktów Leczniczych lub Komitetu ds. 
Weterynaryjnych Produktów Leczniczych, 
a także informacje na temat ich 
kwalifikacji i szczególnych obszarów 
specjalizacji oraz deklaracje interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z informacją o mianowaniu należy zawsze przekazać deklarację interesów.

Poprawka 27
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 g (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 62 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2g) W art. 62 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przekazują 
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Agencji i właściwym organom krajowym 
wyczerpujący wykaz wpłat i działań 
sponsorujących na rzecz organizacji 
pacjentów, konsumentów i pracowników 
służby zdrowia, środowiska naukowego, 
pojedynczych pracowników służby 
zdrowia, partii politycznych i środowisk 
opiniotwórczych, jeżeli ich wysokość 
przekracza kwotę 10 EUR. Wykaz ten 
podaje się do publicznej wiadomości.”

Or. en

Uzasadnienie

Ujawnienie wpłat i sponsoringu umożliwi pacjentom i konsumentom sprawdzenie, czy 
pracownik służby zdrowia, którego opinii chcą zasięgnąć, lub organizacja, do której chcą 
przystąpić, ma powiązania z branżą farmaceutyczną. Jest to cenna informacja, która pomoże 
ocenić podawane informacje i uwzględnić ich kontekst. We Francji i w Wielkiej Brytanii firmy 
farmaceutyczne mają obowiązek składać co roku właściwym organom deklarację wpłat 
dokonywanych na rzecz organizacji pacjentów.

Poprawka 28
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 h (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 63 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2h) W art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„Członkowie Zarządu, członkowie 
komitetów, sprawozdawcy i eksperci nie 
mają finansowych ani innych interesów z 
przemyśle farmaceutycznym, które 
mogłyby wpływać na ich bezstronność. 
Zobowiązują się oni działać niezależnie w 
interesie publicznym i składają co roku 
deklarację interesów finansowych. 
Wszelkie pośrednie korzyści, które mogą 
być związane z tą branżą przemysłu, są 
wprowadzane do rejestru prowadzonego 
przez Agencję, podawanego do publicznej 
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wiadomości na jej stronie internetowej.”

Or. en

Uzasadnienie

Obecne prawo przewiduje wyłącznie dostęp do deklaracji interesów w biurach Agencji. Nie 
można się zgodzić, by do sprawdzenia deklaracji interesów niezbędny był przyjazd do 
Londynu. Muszą one być publicznie dostępne na stronie internetowej.

Poprawka 29
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 i (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 63 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2i) W art. 63 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2a. Agencja podaje do publicznej 
wiadomości:
- szczegółowe porządki obrad posiedzeń 
komitetów i grup roboczych – najpóźniej 
w dniu poprzedzającym posiedzenie,
- protokoły tych posiedzeń, w tym wykaz 
wszystkich ekspertów biorących w nich 
udział i ekspertów, którym nie zezwolono 
na udział w nich ze względu na konflikt 
interesów, a także opis podjętych decyzji, 
szczegółowe informacje na temat 
głosowania i wyjaśnienia do głosowania, 
w tym opinie mniejszościowe.”

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić pełną przejrzystość procesu podejmowania decyzji dotyczących produktów 
leczniczych oraz publiczny dostęp do danych naukowych.
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Poprawka 30
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 j (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 63 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2j) W art. 63 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„2b. Posiedzenia komitetów Agencji są 
publiczne. Posiedzenia ogłaszane są na 
stronie internetowej Europejskiej Agencji 
Leków. Ogłoszenie określa, w jaki sposób 
publiczność może brać udział w 
posiedzeniu. Wszystkim uczestnikom 
posiedzenia zapewnia się dostęp do 
dokumentów referencyjnych.”

Or. en

Uzasadnienie

Złożone z ekspertów komitety doradcze powinny spotykać się na posiedzeniach publicznych, 
na wzór posiedzeń eksperckich komitetów doradczych FDA, by zapewnić otwarty charakter 
debaty i udział publiczności w posiedzeniach. Przyniesie to większą przejrzystość procesu 
podejmowania decyzji i przyczyni się do publicznego dostępu do informacji naukowych.

Poprawka 31
Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 2 k (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 80 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2k) W art. 80 dodaje się ustęp w 
brzmieniu:
„Zasadę tajemnicy handlowej można 
zastosować tylko wtedy, gdy 
wnioskodawca jasno wykaże, że 
ujawnienie informacji przyniesie 
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niewspółmierny uszczerbek interesom 
handlowym posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Tajemnica 
handlowa nie może być stosowana do 
całego dokumentu ani określonego typu 
dokumentów; ogranicza się ona do 
usunięcia określonych elementów danych, 
pod warunkiem, że ich ujawnienie nie 
stanowi nadrzędnego interesu 
publicznego.”

Or. en


