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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
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

*** 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 PE by odrzucić 
wspólne stanowisko lub wprowadzić do niego poprawki

***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 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, 
odnośnie do nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi
(COM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Zwykła procedura legislacyjna: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0664),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi Komisja 
przedstawiła wniosek Parlamentowi (C6–0515/2008),

– 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 oraz art. 114 i 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 oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2009),

1. zatwierdza określone poniżej 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 swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie 
i Komisji.

Poprawka 1

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny być powiadamiane drogą elektroniczną o składanych w bazie 

                                               
1 Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s.19.
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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 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy w ramach Agencji tj. 
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii. Komitet ten powinien 
składać się z jednego członka z każdego 
państwa członkowskiego oraz z siedmiu 
członków mianowanych przez Komisję, w 
tym co najmniej jednego przedstawiciela 
personelu medycznego i co najmniej 
jednego przedstawiciela pacjentów.
Członkowie komitetu powinni być 
kompetentni w dziedzinie bezpieczeństwa 
produktów leczniczych włącznie z 
wykrywaniem, oceną, minimalizowaniem 
ryzyka, a także informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinien 
być komitetem przedstawicielskim, jako że nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest 
na tyle ważną kwestią zdrowia publicznego, że każde państwo członkowskie będzie chciało 
mieć prawo do swojego przedstawiciela i do udziału w dyskusjach. 
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zagwarantować w całej 
Wspólnocie zharmonizowaną odpowiedź 
na obawy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka 
w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii powinien wspierać
Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi oraz grupę
koordynacyjną ustanowioną dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi we wszystkich kwestiach związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii w odniesieniu do 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi. Jednakże ze względu na potrzebę 
zapewnienia spójności i ciągłości ocen, 
ostateczna odpowiedzialność za ocenę 
ryzyka i korzyści płynących z produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
dopuszczonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem powinna nadal 
spoczywać na Komitecie ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
działającym w ramach Agencji oraz na 
właściwych władzach dopuszczających 
produkty lecznicze do obrotu.

(9) Aby zagwarantować w całej 
Wspólnocie zharmonizowaną odpowiedź 
na obawy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi oraz grupa 
koordynacyjna ustanowiona dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi powinny opierać się na zaleceniach 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii we wszystkich kwestiach 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. Jednakże ze względu 
na potrzebę zapewnienia spójności i 
ciągłości ocen, ostateczna 
odpowiedzialność za ocenę ryzyka i 
korzyści płynących z produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi 
dopuszczonych zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem powinna nadal 
spoczywać na Komitecie ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
działającym w ramach Agencji oraz na 
właściwych władzach dopuszczających 
produkty lecznicze do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii ma 
być komitetem przedstawicielskim, to należy poszerzyć jego uprawnienia w stosunku do 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi i grupy koordynacyjnej. Ani 
Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi ani grupa koordynacyjna nie są 
organami specjalizującymi się w nadzorze nad bezpieczeństwem farmakoterapii – ich 
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zadaniem jest utrzymywanie ogólnej równowagi między zagrożeniami a korzyściami. Komitet 
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinien być 
jedynym organem zajmującym się nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii i oceną 
ryzyka, tak aby uniknąć niepotrzebnego powielania zadań. 

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en
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Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia dotyczące skrupulatnie monitorowanych leków pomogą zarówno 
personelowi medycznemu, jak i pacjentom w identyfikacji nowych leków podlegających 
intensywnemu nadzorowi i zwiększą ich czujność, powodując zgłaszanie wszelkich mogących 
wystąpić skutków ubocznych. 

Symbol czarnego trójkąta używany jest już w celu oznaczenia nowego leku podlegającego 
skrupulatnemu monitorowaniu na terenie UE (w przypadku leków podlegających 
scentralizowanej procedurze dopuszczania do obrotu).

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 21 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21a) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana bez uszczerbku dla 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. 
Ochrona zdrowia publicznego stanowi 
istotny interes publiczny uzasadniający 
przetwarzanie możliwych do 
zidentyfikowania danych dotyczących 
zdrowia, o ile przetwarza się je tylko w 
razie konieczności a zainteresowane 
strony dokonują oceny konieczności 
przetwarzania takich danych na każdym 
etapie procesu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wysoce poufne dane osobowe, które należy w pełni chronić. Przetwarzanie 
danych osobowych powinno jednak być możliwe w ramach systemu Eudravigilance przy 
jednoczesnym poszanowaniu przepisów UE o ochronie danych. 
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Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii opiera się on na 
zaleceniach Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, o którym mowa w art. 56 
ust. 1 lit. aa).”. 

Z nazwy Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii należałoby usunąć słowo 
„doradczy”, tak aby lepiej odzwierciedlała 
ona uprawnienia komitetu.
Jeśli poprawka zostanie przyjęta, nazwa 
ulegnie zmianie w całym tekście.

Or. en

Uzasadnienie

Jeśli Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii ma 
być komitetem przedstawicielskim, to należy poszerzyć jego uprawnienia w stosunku do 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi nie jest organem specjalizującym się w nadzorze nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii – jego zadaniem jest utrzymywanie ogólnej równowagi 
między zagrożeniami a korzyściami. Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinien być jedynym organem zajmującym się nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii i oceną ryzyka, tak aby uniknąć niepotrzebnego 
powielania zadań. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 3 - akapit czwarty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wydaje on zalecenie dla Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi na podstawie sprawozdania 
oceniającego. 

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi powinien bardziej liczyć się z opinią 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i 
powinien móc unieważnić jego zalecenie tylko wtedy, kiedy będzie to uzasadnione naukowo i z 
punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi przyjmuje opinię 
odbiegającą od zalecenia Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii tylko 
jeśli istnieją po temu ważne podstawy 
naukowe bądź związane ze zdrowiem 
publicznym. Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
tłumaczy odnośne podstawy w 
uzasadnieniu, które dołącza do opinii.
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Jeśli w opinii stwierdza się konieczność 
podjęcia działań regulacyjnych, Komisja 
przyjmuje decyzję o zmianie, zawieszeniu 
lub cofnięciu pozwolenia. Art. 10 tego 
rozporządzenia ma zastosowanie do 
przyjęcia tej decyzji. Przy przyjmowaniu 
tej decyzji Komisja może również przyjąć 
decyzję skierowaną do państw 
członkowskich zgodnie z art. 127a 
dyrektywy 2001/83/WE.

Jeśli w opinii stwierdza się konieczność 
podjęcia działań regulacyjnych, Komisja 
przyjmuje decyzję o zmianie, zawieszeniu 
lub cofnięciu pozwolenia. Art. 10 tego 
rozporządzenia ma zastosowanie do 
przyjęcia tej decyzji. Przy przyjmowaniu 
tej decyzji Komisja może również przyjąć 
decyzję skierowaną do państw 
członkowskich zgodnie z art. 127a 
dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi powinien bardziej liczyć się z opinią 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i 
powinien móc unieważnić jego zalecenie tylko wtedy, kiedy będzie to uzasadnione naukowo i z 
punktu widzenia zdrowia publicznego. 

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28a – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2(a) Do celów tej oceny Komitet ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii może 
zorganizować przesłuchanie publiczne.
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 wszystkim, którzy o to 
poproszą, możliwość uczestnictwa w 
przesłuchaniu – bądź to osobiście, bądź też 
za pośrednictwem technologii 
internetowej.
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Jeśli posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub inne osoby 
mające zamiar przekazać informacje 
posiadają dane objęte tajemnicą 
handlową, istotne dla przedmiotu 
procedury, mogą oni zwrócić się o 
pozwolenie na przedstawienie tych danych 
Komitetowi ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na przesłuchaniu 
niepublicznym.

Or. en

Uzasadnienie

Identyczną poprawkę proponuje się do dyrektywy. Umożliwia ona Komitetowi ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii wykorzystywanie 
publicznych przesłuchań, jeśli uzna to za stosowne, przy ocenie dopuszczalnych leków czy to 
w procedurze scentralizowanej czy zdecentralizowanej. 

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana ta jest spójna z poprawkami 3 i 4.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

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

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

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

Państwo członkowskie może zwrócić się 
do innego państwa członkowskiego o 
zajęcie jego miejsca w komitecie.

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie
Komitet ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii powinien 
być komitetem przedstawicielskim, niemniej jednak uczestniczenie w jego pracach jest 
prawem, a nie obowiązkiem i jeśli jakieś państwo członkowskie nie jest w stanie oddelegować 
swojego przedstawiciela, powinno mieć możliwość oddania swojego miejsca innemu państwu 
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członkowskiemu.
Sprawozdawczyni proponuje, aby w celu zwiększenia przejrzystości procesu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, co najmniej dwaj dodatkowi członkowie komitetu byli 
przedstawicielami pacjentów i personelu medycznego, zgodnie z precedensem, z jakim 
mieliśmy do czynienia w przypadku następujących komisji EMEA: Komitetu ds. Sierocych 
Produktów Leczniczych, Komitetu Pediatrycznego i Komitetu ds. Terapii Zaawansowanych.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii są powoływani na 
podstawie odpowiedniego doświadczenia 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i oceny ryzyka produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
specjalistycznych kwalifikacji i szerokiego 
spektrum właściwej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu dyrektor 
wykonawczy Agencji wspiera zarząd i
Komisję, aby zagwarantować ostateczny 
skład Komitetu pokrywający obszary 
naukowe odpowiednie do wykonywanych 
zadań.

2. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii są powoływani na 
podstawie odpowiedniego doświadczenia 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i oceny ryzyka produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
specjalistycznych kwalifikacji i szerokiego 
spektrum właściwej wiedzy 
specjalistycznej. W tym celu dyrektor 
wykonawczy Agencji wspiera zarząd,
Komisję i państwa członkowskie, aby 
zagwarantować ostateczny skład Komitetu 
pokrywający obszary naukowe 
odpowiednie do wykonywanych zadań.

Or. en

Uzasadnienie

Zob. poprawka 12.
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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 skutkami ubocznymi leków w UE jest szacowana na 197 000. 
Podczas badań klinicznych może dojść do przeoczenia działań niepożądanych 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 skutków 
ubocznych 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 centralnej 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 
układu nerwowego. 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 skutku 
ubocznego całkowite wycofanie leku. Zaletą wzmocnienia współpracy w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii na szczeblu UE jest fakt, że „zbiór” zgłoszonych 
skutków ubocznych jest większy, co oznacza, że szybciej można dostrzec rzadziej 
występujące schematy, można uniknąć powielania prac podejmowanych w związku z takimi 
samymi skutkami ubocznymi występującymi w różnych państwach członkowskich oraz 
w razie konieczności można szybko wycofać niebezpieczne leki. „Sygnały” pochodzą ze 
spontanicznych zgłoszeń skutków ubocznych kierowanych do właściwych organów 
krajowych, z periodycznych uaktualnionych sprawozdań o bezpieczeństwie, które muszą 
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przedstawiać przedsiębiorstwa po wprowadzeniu produktu do obrotu oraz ze 
specjalistycznych analiz dokumentacji badań medycznych. Obecny system 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 robocza 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 centralnej, 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 skutki uboczne leków, 
a personel medyczny i pacjenci powinni nadal zgłaszać skutki uboczne właściwemu 
organowi, a nie kierować takie informacje bezpośrednio do Eudravigilance (baza danych UE 
zawierająca informacje o skutkach ubocznych leków)Sprawozdawczyni rozumie obawy 
państw członkowskich w związku z propozycją Komisji dotyczącą umożliwienia 
przedsiębiorstwu dokonania pojedynczego zgłoszenia skutku ubocznego do Eudravigilance, 
zamiast informowania o tym każdego państwa członkowskiego (patrz pkt 2). 
Sprawozdawczyni uważa, że państwa członkowskie muszą być niezwłocznie informowane, 
jeżeli przedsiębiorstwo zgłosi skutek uboczny, który wystąpił na ich terytorium, do bazy 
danych Eudravigilance i proponuje utworzenie systemu jednoczesnego powiadamiania 
odpowiednich państw członkowskich.
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3. Rola przedsiębiorstw w systemie 

Zaproponowano kilka pożytecznych zmian, które mają skutki dla przedsiębiorstw. 
Sprawozdawczyni ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje propozycje, które zapewniają 
lepsze monitorowanie i koordynację oceny skutków ubocznych poprzez zapobieganie 
powielaniu 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 monitorowaniu periodycznych uaktualnionych sprawozdań 
o bezpieczeństwie, koordynowanych za pośrednictwem komitetu PRAAC. 

4. Rola personelu medycznego 

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

5. Rola pacjentów

Pacjenci pełnią zasadniczą rolę w „analizie sygnałów” o skutkach ubocznych leków. 
Sprawozdawczyni popiera propozycje dotyczące „uświadamiania pacjenta” i zdecydowanie 
popiera nowe przepisy umożliwiające bezpośrednie zgłaszanie skutków ubocznych 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 skutków ubocznych leków. Z tego względu sprawozdawczyni złożyła kilka 
poprawek mających na celu poprawę informacji umieszczonych na ulotce informacyjnej dla 
pacjenta.

6. Ulotka 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.
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7. Zgłaszanie skutków ubocznych 

Proponuje się, aby w nowym systemie wszystkie (a nie tylko poważne) skutki uboczne leków 
były zgłaszane do bazy danych Eudravigilance przez właściwe organy i przedsiębiorstwa. 
Oznacza to, że informacje dotyczące wszystkich skutków ubocznych 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 
poradzić sobie z nagłym przypływem informacji wprowadzając systemy umożliwiające 
wyraźne sygnalizowanie najpoważniejszych skutków ubocznych. Jeżeli wszystkie skutki 
uboczne będą rejestrowane w bazie danych Eudravigilance, sprawozdawczyni za logiczne 
uważa ograniczenie wymogu zgłaszania poszczególnych skutków ubocznych przez 
przedsiębiorstwa w periodycznych uaktualnionych sprawozdaniach o bezpieczeństwie. 
Zamiast przedstawiać surowe dane przedsiębiorstwa będą musiały dokonać analizy skutków
ubocznych 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 periodycznych uaktualnionych sprawozdań o 
bezpieczeństwie, co skutkowało tym, że z wieloma z nich w ogóle się nie zapoznano. 
Szybkość zgłaszania skutków ubocznych 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 skutków ubocznych 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 
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 wprowadzenie bardziej precyzyjnych 
przepisów dotyczących okoliczności, w których uruchamiany jest pilny tryb postępowania.
Państwa członkowskie muszą szybko podjąć współpracę w przypadku wystąpienia 
poważnego skutku ubocznego.

9. Przejrzystość 

Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje propozycje dotyczące zwiększenia 
przejrzystości unijnego systemu n a d z o r u  nad bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Sprawozdawczyni z zadowoleniem przyjmuje rozwój portalu internetowego i wykorzystanie 
przesłuchań publicznych do gromadzenia informacji o skutkach ubocznych 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.
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