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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji 
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie) 
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 traktatu WE oraz w 
art. 7 traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u ludzi w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii
(COM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0665),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C7-0514/2008),

– uwzględniając komunikat Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady pt. 
„Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających 
międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 i art. 114 oraz art. 168 ust. 4 lit. c) Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów (A7-
0000/2009),

1. zatwierdza przedstawione niżej stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do tego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Odniesienie 2 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– uwzględniając opinię Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych z dnia 
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22 kwietnia 2009 r.1,

Or. en

Poprawka 2

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. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich 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”).

                                               
1 Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 19.
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Or. en

Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia w przypadku intensywnie monitorowanych leków pomogą zarówno 
pracownikom służby zdrowia, jak i pacjentom zidentyfikować nowe leki podlegające 
intensywnemu nadzorowi i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich mogących 
wystąpić działań niepożądanych. 

Symbol czarnego trójkąta jest już używany w celu oznaczenia nowych intensywnie 
monitorowanych leków na terenie całej UE (leki, w przypadku których stosuje się procedurę 
scentralizowaną).   

Poprawka 3

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 
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.

(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 
powinna, przy wypełnianiu zadań z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, opierać się na zaleceniach
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Uprawnienia Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii powinny zostać zwiększone w stosunku do grupy koordynacyjnej. Grupa 
koordynacyjna nie jest wyspecjalizowanym organem ds. farmakoterapii – jej zadaniem jest 
zachowanie równowagi między zagrożeniami i korzyściami. Komitet ds. Oceny Ryzyka 
powinien być jedynym organem odpowiedzialnym za farmakoterapię i ocenę ryzyka w celu 
uniknięcia niepotrzebnego powielania zadań.
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Poprawka 4

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 
podczas zwykłego stosowania, 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 sugeruje, że system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii powinien być wykorzystywany do gromadzenia informacji na temat błędów w 
stosowaniu leków. Należy w sposób jasny określić kontekst, w którym błędy w stosowaniu 
leków powinny być zgłaszane: należy zgłaszać tylko takie błędy w stosowaniu, które 
podejrzewa się o doprowadzenie do podejrzewanych niepożądanych działań. 

Poprawka 5

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być ostrzegane drogą elektroniczną w momencie gdy 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgłaszają Eudravigilance poważne 
podejrzewane niepożądane działania, jakie wystąpiły na ich terytorium, jako dodatkowe 
zabezpieczenie służące zagwarantowaniu, że właściwe władze krajowe nie pominęły lub nie 
przeoczyły tej informacji.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu egzekwowania przepisów 
odnoszących się do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje stosowane wobec posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 
przypadku niespełnienia wymogów 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

W celu egzekwowania przepisów 
odnoszących się do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii państwa 
członkowskie powinny zapewnić 
skuteczne, proporcjonalne i odstraszające 
sankcje stosowane wobec posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w 
przypadku niespełnienia wymogów 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Jeżeli warunki zawarte w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu nie 
zostały spełnione w wymaganym terminie 
właściwe władze krajowe powinny być 
uprawnione do ponownego rozpatrzenia 
przyznanego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie spełniały nałożonego 
na nie wymogu przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. W 
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przypadku produktu leczniczego przynoszącego duże zyski kary nie zawsze przynoszą 
pożądany skutek, tak więc należy jasno zaznaczyć w przepisach, że państwa członkowskie 
mają także możliwość zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie niezależnie od dyrektywy 
95/46/WE i rozporządzenia 45/2001/WE o 
ochronie osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe i o 
swobodnym przepływie takich danych. 
Cel, jakim jest ochrona zdrowia 
publicznego, reprezentuje istotny interes 
publiczny uzasadniający przetwarzanie 
możliwych do zidentyfikowania danych 
dotyczących zdrowia, pod warunkiem że 
są one przetwarzane tylko w razie 
zaistnienia takiej konieczności, a 
zaangażowane strony sprawdzają 
konieczność przetwarzania takich danych 
na każdym etapie procesu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wysoce poufne dane osobowe, które powinny podlegać pełnej ochronie. 
Przetwarzanie danych osobowych powinno jednak być możliwe w ramach systemu 
Eudravigilance przy jednoczesnym poszanowaniu przepisów UE o ochronie danych. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 - punkt 1 - litera d a (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 - punkt 28 e (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) Dodaje się punkt w brzmieniu:
(28e) 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 
uzasadnia ich ujawnienie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić lepszą równowagę między jawnością i tajemnicą handlową chroniącą prawa 
patentowe. W tym celu pojęcie „informacji o charakterze tajemnicy handlowej” powinno 
zostać jasno zdefiniowane w przepisach. Szczegółowa definicja uwzględniająca 
charakterystykę sektora farmaceutycznego i odzwierciedlająca względy ochrony zdrowia 
publicznego zapewni wytyczne co do typu informacji, jakie mogą zostać ujawnione opinii
publicznej oraz co do typu informacji, jakie, zgodnie z prawem, mogą pozostać utajnione.

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

„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 

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

„Przedmiotowy produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu. 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 oznaczenia nowych leków podlegających intensywnemu 
monitorowaniu na terenie całej UE (leki, które są dopuszczane do obrotu zgodnie z procedurą 
scentralizowaną). 

Poprawka 10

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

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 w 
wymaganym terminie właściwe władze 
powinny być uprawnione do ponownego 
rozpatrzenia przyznanego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki do punktu 18 preambuły.
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Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:

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”.

„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 
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: „Niniejszy 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:

„Niniejszy produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać swojemu lekarzowi, 
farmaceucie lub <nazwa, adres 
internetowy, adres pocztowy i/lub numer 
telefonu właściwego organu 
krajowego>”.”

Or. en
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Uzasadnienie

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use  for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

vii a) W przypadku produktów leczniczych 
nieznajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, należy dodać następujące 
oświadczenie: „wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
własnemu lekarzowi, farmaceucie lub 
<nazwa, adres internetowy, adres 
pocztowy i/lub numer telefonu właściwego 
organu krajowego>”.”

Or. en

Uzasadnienie

Nawet jeśli produkt medyczny nie podlega szczególnej kontroli dane kontaktowe właściwych 
krajowych władz powinny zostać podane. Przeznaczona dla pacjenta ulotka informacyjna 
zawiera tylko nazwę i adres posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, nazwę jego 
wyznaczonego przedstawiciela w państwach członkowskich oraz nazwę i adres producenta. 
Jeżeli państwa członkowskie mają zachęcać do bezpośredniego zgłaszania właściwym 
władzom krajowym (zob. poprawka 14), to należy podać dane kontaktowe tych władz. 
Pacjenci muszą być także świadomi, że mogą się zgłaszać do swojego lekarza.
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Poprawka 13

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

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 ramach 
koordynowanej przez Agencję współpracy
państwa członkowskie zapewniają 
przeprowadzenie regularnego i 
niezależnego audytu swojego systemu 
n a d z o r u  nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i przekazują jego wyniki 
Komisji najpóźniej w dniu [wpisać 
konkretną datę - dwa lata po dacie 
transpozycji, o której mowa w art. 3 ust. 1], 
a następnie co dwa lata.

Or. en

Uzasadnienie

Jest o wiele bardziej prawdopodobne, że to państwa członkowskie, a nie przedsiębiorstwa, 
będą się spóźniały ze zgłaszaniem niepożądanych działań leków do bazy danych 
Eudravigilance. Aktualnie blisko połowa zgłoszeń niepożądanych działań leków przez 
państwa członkowskie nie przestrzega piętnastodniowego terminu. Opóźnienia te stanowią 
zagrożenie dla zdrowia publicznego, a niezależny audyt może się okazać skuteczniejszy niż 
audyt wewnętrzny w rozwiązaniu tego problemu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 - ustępy 1 do 1 a (nowy)
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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 
p o w i n n y  obejmować szkolenie 
pracowników służby zdrowia i publiczną 
kampanię informacyjną skierowaną do 
pacjentów;
(1a) ułatwiają bezpośrednie zgłoszenia 
pacjentów, zapewniając – oprócz metod z 
wykorzystaniem internetu – alternatywne 
metody zgłoszeń; 

Or. en

Uzasadnienie

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

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 
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poważnych lub nieoczekiwanych działań 
niepożądanych.

poważnych lub nieoczekiwanych działań 
niepożądanych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań 
niepożądanych spowodowanych błędami 
w stosowaniu leków powinno odbywać się 
anonimowo i „bez poczucia winy” oraz 
powinno podlegać zasadzie ochrony 
tajemnicy zawodowej.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja proponuje nową definicję niepożądanych działań, która po raz pierwszy obejmuje 
działania niepożądane spowodowane błędami w stosowaniu.  Osoby zajmujące się 
bezpieczeństwem pacjentów stwierdzają, że stworzenie atmosfery niepowodującej
występowania poczucia winy jest istotne dla zachęcania do zgłaszania niepożądanych 
działań. Pracownicy służby zdrowia nie powinni czuć się zniechęceni do zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych ze strachu przed konsekwencjami prawnymi.

Poprawka 16

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

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 poważnych 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. Należy ustanowić system 
jednoczesnego powiadamiania właściwych 
państw członkowskich o przedłożonych 
zgłoszeniach. 
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Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być ostrzegane drogą elektroniczną w momencie gdy 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgłaszają Eudravigilance poważne 
podejrzewane niepożądane działania, jakie wystąpiły na ich terytorium, jako dodatkowe 
zabezpieczenie służące zagwarantowaniu, że właściwe władze krajowe nie pominęły lub nie 
przeoczyły tej informacji.

Poprawka 17

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

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 i pacjenci.

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. en

Uzasadnienie

Zmiana ta dopasowuje brzmienie artykułu do zmian wprowadzanych przez poprawki nr 11, 
12 i 14. Pacjenci muszą mieć możliwość dokonywania zgłoszeń drogą elektroniczną, chociaż 
inne metody także nie powinny być zakazane. Odpowiedzialnością państw członkowskich jest 
następnie dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej zgodnej z wymogami Eudravigilance.

Poprawka 18

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



PR\798816PL.doc 19/31 PE430.927v01-00

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na swoim najbliższym 
posiedzeniu zwołanym po zakończeniu 
okresu zgłaszania uwag przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w ust. 2, przyjmuje 
sprawozdanie oceniające ze zmianami lub 
bez nich, uwzględniając wszelkie 
komentarze zgłoszone zgodnie ze 
wspomnianym ustępem.

3. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na swoim najbliższym 
posiedzeniu zwołanym po zakończeniu 
okresu zgłaszania uwag przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w ust. 2, przyjmuje 
sprawozdanie oceniające ze zmianami lub 
bez nich, uwzględniając wszelkie 
komentarze zgłoszone zgodnie ze 
wspomnianym ustępem.

Wystosuje on zalecenie dla grupy 
koordynacyjnej w oparciu o sprawozdanie 
oceniające. 
Słowo „doradczy” powinno zostać 
usunięte z nazwy Komitetu ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, tak aby 
nazwa ta lepiej odzwierciedlała 
uprawnienia komitetu.  
Po przyjęciu poprawki nazwa zostanie 
zmieniona w całym tekście dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 3. Uprawnienia Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinny zostać zwiększone w stosunku do grupy 
koordynacyjnej. Grupa koordynacyjna nie jest wyspecjalizowanym organem ds. 
farmakoterapii – jej zadaniem jest zachowanie równowagi między zagrożeniami i 
korzyściami. Komitet ds. Oceny Ryzyka powinien być jedynym organem odpowiedzialnym za 
farmakoterapię i ocenę ryzyka w celu uniknięcia niepotrzebnego powielania zadań.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107g - ustęp 1
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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 zalecenia
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii grupa ds. koordynacji 
wydaje opinię o utrzymaniu, zmianie, 
zawieszeniu lub unieważnieniu danego 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz harmonogram wdrożenia postanowień 
opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Opinia Komitetu ds. Oceny Ryzyka powinna mieć większą wagę dla grupy koordynacyjnej i 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, które powinny być w stanie 
unieważnić zalecenie Komitetu ds. Oceny Ryzyka o ile uzasadnią swą decyzję argumentami 
naukowymi i względami zdrowia publicznego. 

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107g - ustęp 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 znajduje się 
przynajmniej jedno pozwolenie przyznane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004, w ciągu 30 dni od otrzymania
sprawozdania Komitetu Doradczego ds. 

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 znajduje się 
przynajmniej jedno pozwolenie przyznane 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
726/2004, w ciągu 30 dni od otrzymania
zalecenia Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
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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.

ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi wydaje 
opinię o utrzymaniu, zmianie, zawieszeniu 
lub unieważnieniu danego pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu oraz harmonogram 
wdrożenia postanowień opinii.

Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi tylko wtedy 
przyjmuje opinię odmienną od zalecenia 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, jeżeli przemawiają za tym 
mocne argumenty o charakterze 
naukowym lub ze względu na ochronę 
zdrowia publicznego. Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi przedstawia te argumenty w 
uzasadnieniu załączonym do opinii.

Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 107g ust. 1.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający 
Artykuł 1 - punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Sekcja 2a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sekcja 2a
Analiza sygnałów

Artykuł 107h Artykuł 107h

Or. en

Uzasadnienie

Sekcja 2 wniosku zatytułowana jest „Okresowe raporty o bezpieczeństwie”, mimo że art. 
107h ich nie dotyczy. Zamiast tego opisuje on procedurę wykrywania i oceny sygnałów z bazy 
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danych Eudravigilance, co jest kluczowym etapem systemu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. W celu uniknięcia zamieszania, artykuł ten powinien znajdować się w 
odrębnej i odpowiednio zatytułowanej sekcji.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do celów tej oceny Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 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. 
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 zwrócić się o 
umożliwienie im przedstawienia tych 
danych Komitetowi ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na przesłuchaniu 
niepublicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek Komisji umożliwia tylko Komitetowi ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
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Bezpieczeństwem Farmakoterapii zorganizowanie publicznych przesłuchań za pomocą 
procedury „wspólnotowej”, która uruchamiana jest jeśli państwo członkowskie znajduje się 
już o krok od zawieszenia lub zmiany pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Uzasadnione 
byłoby także umożliwienie Komitetowi ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii organizacji publicznych przesłuchań w celu wspomożenia 
go w ocenie sygnałów pojawiających się w toku „normalnej” procedury” – tj. poprzez 
monitorowanie indywidualnych zgłoszeń w sprawie niepożądanych działań leków w bazie 
danych Eudravigilance.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura wspólnotowa Pilna procedura unijna

Or. en

Uzasadnienie

Sekcja ta opisuje procedurę natychmiastowej wymiany informacji i koordynacji jeżeli 
państwo członkowskie ujawni poważne zagrożenie bezpieczeństwa i podejmuje działania – lub 
rozważa ich podjęcie – w celu jednostronnego cofnięcia lub zawieszenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Proponowany tytuł „Procedura wspólnotowa” nie oddaje pilności 
tej procedury i może wprowadzać w błąd w kontekście scentralizowanej i zdecentralizowanej 
procedury wydawania pozwoleń na lekarstwa.

Poprawka 24

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 Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie
zgodnie z procedurą, o której mowa w art.
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107h ust. 2 lit. a) dyrektywy. 
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 wszystkim, 
którzy o to poproszą, o uczestnictwo w 
przesłuchaniu – 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.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura została już określona we wcześniejszym artykule i nie ma potrzeby jej powtarzać.

Poprawka 25

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

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 

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 
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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.

726/2004 grupa ds. koordynacji postępuje 
zgodnie z art. 107g ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Zasada, zgodnie z którą Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i grupa ds. 
koordynacji powinny uzasadnić, dlaczego ich opinia różni się od zalecenia wydanego przez 
Komitet ds. Oceny Ryzyka powinna mieć także zastosowanie do ocen dokonywanych w 
ramach pilnej procedury wspólnotowej.  

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi postępuje zgodnie z art. 107g ust. 3.
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Or. en

Uzasadnienie

Zobacz uzasadnienie do art. 107l ust. 1.
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UZASADNIENIE

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest systemem stosowanym do monitorowania 
bezpieczeństwa leków po wydaniu pozwoleń na ich dopuszczenie do obrotu. Nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii pełni istotną rolę w ochronie zdrowia publicznego. Roczna 
liczba zgonów spowodowanych niepożądanymi działaniami leków w UE jest szacowana na 
197 000. Podczas badań klinicznych może dojść do przeoczenia skutków ubocznych leków, 
jeżeli są one rzadkie, występują wyłącznie po długotrwałym stosowaniu leku lub pojawiają 
się w przypadku interakcji z innymi lekami. Większość z nas ma świadomość tragedii 
związanej z lekiem Thalidomide w latach 60., a ostatnio z lekiem Viox. Nie może być zatem 
wątpliwości, że systemy umożliwiające śledzenie stosowania leków, zgłaszanie działań 
niepożądanych i poszukiwanie schematów („analiza sygnałów”) mają pierwszorzędne 
znaczenie w europejskiej polityce zdrowotnej.

Zgodnie z obecnym prawodawstwem UE pozwolenie na leki można uzyskać na dwa sposoby: 
a) w drodze scentralizowanej procedury, w ramach której przedsiębiorstwo farmaceutyczne 
składa jeden wniosek w EMEA (Europejska Agencja Leków) lub b) w systemie wzajemnego 
uznawania, w którym to przypadku jedno państwo przeprowadza ocenę nowego leku 
i koordynuje działania z innymi państwami członkowskimi w ramach wzajemnego 
uznawania. Niektóre rodzaje nowych produktów muszą podlegać systemowi 
scentralizowanemu, np. leki biotechnologiczne, leki na raka, na wirusa HIV, na zwyrodnienia 
neurologiczne.  Przepisy dotyczące procedury scentralizowanej określa rozporządzenia UE 
726/2004, a systemu zdecentralizowanego dotyczy dyrektywa 2001/83/WE. Wniosek Komisji 
dotyczący aktualizacji przepisów w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
wymaga zatem zmiany obu aktów prawnych. Sprawozdawczyni w podobny sposób 
sporządziła poprawki zarówno do rozporządzenia, jak i do dyrektywy, lecz biorąc pod uwagę, 
że ich przepisy pokrywają się, dalsza część uzasadnienia odnosi się do obu aktów.

Podstawą dobrego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest właściwe 
zgłaszanie skutków ubocznych leków przez personel medyczny, przedsiębiorstwa i samych 
pacjentów oraz właściwe ich rejestrowanie przez władze publiczne, tak aby można było 
dostrzec „sygnały” wskazujące na potencjalne problemy. Na podstawie tych sygnałów trzeba 
następnie podejmować działania, którymi mogą być zmiany sposobu przepisywania leku, 
lepsze informowanie o sposobie jego stosowania lub w przypadku poważnego działania 
niepożądanego całkowite wycofanie leku. Zaletą wzmocnienia współpracy w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na szczeblu UE jest fakt, że „zbiór” 
zgłoszonych działań niepożądanych jest większy, co oznacza, że szybciej można dostrzec 
rzadziej występujące schematy, można uniknąć powielania prac podejmowanych w związku z 
takimi samymi działaniami niepożądanymi występującymi w różnych państwach 
członkowskich oraz w razie konieczności można szybko wycofać niebezpieczne leki.  
„Sygnały” pochodzą ze spontanicznych zgłoszeń działań niepożądanych kierowanych do 
właściwych organów krajowych, z periodycznych uaktualnionych sprawozdań o 
bezpieczeństwie, które muszą przedstawiać przedsiębiorstwa po wprowadzeniu produktu do 
obrotu oraz ze specjalistycznych analiz dokumentacji badań medycznych. Obecny system 
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nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w UE rozwijał się w ostatnich latach w 
kierunku sprawniejszej koordynacji prac między państwami członkowskimi. Działa 
pojedyncza baza danych Eudravigilance, w której gromadzone są dane, i istnieje grupa 
robocza, która omawia odpowiednie kwestie. Jednakże luki w obecnym prawodawstwie 
oznaczają, że podejście ma charakter ad hoc i jest stosunkowo niespójne.
W związku z tym Komisja proponuje zmiany mające na celu wzmocnienie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w UE oraz zracjonalizowanie procedur. Sprawozdawczyni 
ogólnie z zadowoleniem przyjmuje podejście Komisji, lecz w niektórych obszarach 
wzmocniła jej propozycje. Sprawozdawczyni uważa, że poniższe kwestie są kwestiami 
głównymi.

1. Wzmocnienie komitetu UE ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 

Sprawozdawczyni uważa, że Komisja słusznie zastępuje istniejącą grupę roboczą ds. nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii Komitetem Doradczym ds. Oceny Ryzyka (PRAAC). 
Większość ekspertów zgadza się, że obecny system oparty na pracach grupy roboczej działa 
raczej na zasadzie ad hoc, gdyż koncentruje się wyłącznie na lekach, co do których wydano 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w drodze procedury scentralizowanej, i nie ma statusu 
zapewniającego podejmowanie działań w związku z jego ustaleniami przez Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP), który sprawuje nadzór nad całym 
systemem.  Sprawozdawczyni uważa jednak, że rolę PRAAC można zwiększyć poprzez 
nadanie mu uprawnień do wydawania skierowanych do CHMP zaleceń dotyczących działań,
zamiast jedynie udzielania mu porad oraz poprzez zwiększenie liczby jego członków w taki 
sposób, aby w jego skład wchodził jeden przedstawiciel każdego państwa członkowskiego. 
Aby zwiększyć przejrzystość prac komitetu PRAAC, sprawozdawczyni proponuje również 
wyznaczenie dwóch dodatkowych przedstawicieli reprezentujących pacjentów i personel 
medyczny, podobnie jak ma to miejsce w przypadku komitetów EMEA.

2. Rola państw członkowskich w systemie 

Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie muszą pozostać głównymi podmiotami 
w unijnym systemie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Jak proponuje Komisja, 
właściwy organ w każdym państwie członkowskim powinien nadal funkcjonować jako 
podstawowy podmiot, do którego spontanicznie zgłaszane są działania niepożądane leków, 
a personel medyczny i pacjenci powinni nadal zgłaszać działania niepożądane właściwemu 
organowi, a nie kierować takie informacje bezpośrednio do Eudravigilance (baza danych UE 
zawierająca informacje o działaniach niepożądanych leków). Sprawozdawczyni rozumie 
obawy państw członkowskich w związku z propozycją Komisji dotyczącą umożliwienia 
przedsiębiorstwu dokonania pojedynczego zgłoszenia działania niepożądanego do 
Eudravigilance, zamiast informowania o tym każdego państwa członkowskiego (patrz pkt 2). 
Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie muszą być niezwłocznie informowane, 
jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi działanie niepożądane, które wystąpiło na ich terytorium, do 
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bazy danych Eudravigilance i proponuje utworzenie systemu jednoczesnego powiadamiania 
odpowiednich państw członkowskich.

3. Rola przedsiębiorstw w systemie 

Zaproponowano kilka pożytecznych zmian, które mają skutki dla przedsiębiorstw. 
Sprawozdawczyni ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje propozycje, które zapewniają 
lepsze uzupełniające oceny działań niepożądanych i ich koordynację poprzez uniemożliwienie 
powielania prac w różnych państw członkowskich. W związku z tym sprawozdawczyni 
popiera dokonywanie przez przedsiębiorstwa zgłoszeń bezpośrednio do bazy danych 
Eudravigilance (przy zastosowaniu środków ochronnych określonych w pkt. 3) oraz 
mechanizmy podziału prac przy uzupełnianiu okresowych raportów o bezpieczeństwie, 
koordynowanych za pośrednictwem komitetu PRAAC.

4. Rola personelu medycznego 

Sprawozdawczyni popiera środki mające na celu zachęcenie pracowników służby zdrowia do 
dobrowolnego zgłaszania działań niepożądanych leków właściwemu organowi i chciałaby 
zwiększyć jego rolę w zakresie informowania pacjentów i zachęcania ich do zgłaszania takich 
działań.

5. Rola pacjentów

Pacjenci pełnią zasadniczą rolę w „analizie sygnałów” o działaniach niepożądanych leków. 
Sprawozdawczyni popiera propozycje dotyczące „uświadamiania pacjenta” i zdecydowanie 
popiera nowe przepisy umożliwiające bezpośrednie zgłaszanie działań niepożądanych przez 
pacjentów, chociaż uważa, że informacje takie powinny być kierowane do właściwych 
organów, a nie do przedsiębiorstw. Obecnie jedynie kilka państw członkowskich dopuszcza 
bezpośrednie zgłoszenia, lecz tam, gdzie możliwość taka istnieje, system nie spowodował 
nadmiernych obciążeń dla właściwego organu. Świadomy pacjent musi również wiedzieć, 
kiedy przyjmuje nowe leki. Sprawozdawczyni popiera zatem również propozycję dotyczącą 
produktów intensywnie monitorowanych i uważa, że w ramach systemu nie tylko należy 
informować pacjentów, którym przepisano nowy produkt, lecz również trzeba zachęcać ich 
do zgłaszania działań niepożądanych leków. Z tego względu sprawozdawczyni złożyła kilka 
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poprawek mających na celu poprawę informacji umieszczonych na ulotce informacyjnej dla 
pacjenta.

6. Ulotka informacyjna dla pacjenta 

Kilka zainteresowanych podmiotów nie jest zadowolonych z propozycji Komisji Europejskiej 
dotyczącej umieszczania najważniejszych informacji na ulotce dla pacjenta. 
Sprawozdawczyni rozumie te zastrzeżenia, a w szczególności fakt, że informacje, które są 
najważniejsze dla jednego pacjenta, nie muszą być najważniejsze dla wszystkich pacjentów. 
Jednakże sprawozdawczyni uważa również, że obecne ulotki informacyjne dla pacjentów nie 
są zadowalające z punktu widzenia pacjenta oraz że trzeba wyraźniej wskazać główne 
właściwości leku dla pacjentów. Możliwe, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozważenie 
tego problemu w ramach ogólnej analizy kwestii ulotek dla pacjentów. Z tego powodu 
sprawozdawczyni osobiście nie złożyła poprawek do propozycji Komisji.

7. Zgłaszanie działań niepożądanych

Proponuje się, aby w nowym systemie wszystkie (a nie tylko poważne) działania niepożądane 
leków były zgłaszane do bazy danych Eudravigilance przez właściwe organy i 
przedsiębiorstwa. Oznacza to, że informacje dotyczące wszystkich działań niepożądanych 
będą po raz pierwszy gromadzone w centralnym miejscu w UE. Może to być dla wszystkich 
cennym narzędziem badawczym. Komisja musi jednak zadbać o to, by baza danych 
Eudravigilance mogła zawierać większą ilość informacji oraz wprowadzić systemy 
umożliwiające wyraźne sygnalizowanie najpoważniejszych działań niepożądanych. Jeżeli 
wszystkie dzialania niepożądane będą rejestrowane w bazie danych Eudravigilance, 
sprawozdawczyni za logiczne uważa ograniczenie wymogu zgłaszania poszczególnych 
działań niepożądanych przez przedsiębiorstwa w okresowych raportach o bezpieczeństwie. 
Zamiast przedstawiać niedopracowane dane przedsiębiorstwa będą musiały dokonać analizy 
działań niepożądanych i przedstawić zestawienia swoich ustaleń. Ma to sens zwłaszcza 
dlatego, że sprawozdawczyni dowiedziała się, iż w przeszłości właściwe organy często były 
przytłoczone samą ilością napływających do nich ocenionych okresowych raportów o 
bezpieczeństwie, co skutkowało tym, że z wieloma z nich w ogóle się nie zapoznano. 
Szybkość zgłaszania działań niepożądanych do bazy danych Eudravigilance ma 
pierwszorzędne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów. W związku z tym sprawozdawczyni 
jest zaniepokojona informacjami, że ani przedsiębiorstwom, ani państwom członkowskim nie 
udało się spełnić obecnych wymogów zgłaszania działań niepożądanych w ciągu 15 dni. 
Jednakże państwa członkowskie zdecydowanie gorzej radzą sobie pod tym względem –
opóźnienia dotyczą 50% dokonanych przez nie zgłoszeń w porównaniu z 5% zgłoszeń 
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dokonanych przez przedsiębiorstwa. Sprawozdawczyni dążyła zatem do uwzględnienia 
przepisów mających na celu zapewnienie lepszych mechanizmów przestrzegania wymogów. 

8. Pilny tryb postępowania lub „procedura wspólnotowa” 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje włączenie bardziej precyzyjnych przepisów 
dotyczących okoliczności, w których uruchamiany jest pilny tryb postępowania. Państwa 
członkowskie muszą szybko podjąć współpracę w przypadku wystąpienia poważnego 
działania niepożądanego.

9. Przejrzystość 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące zwiększenia 
przejrzystości unijnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rozwój portalu internetowego i wykorzystanie 
przesłuchań publicznych do gromadzenia informacji o działaniach niepożądanych leków. 
Sprawozdawczyni uważa, że praktyka organizowania przesłuchań publicznych nie powinna 
być stosowana wyłącznie w przypadku pilnego trybu postępowania, lecz mogłaby również 
być pożytecznym narzędziem w sprawowaniu zwykłego nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, w związku z czym zaproponowała stosowną poprawkę.


