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i Bezpieczeństwa Żywności

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
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Sprawozdawca: Claude Turmes



PE431.040v02-00 2/15 AD\806087PL.doc

PL

PA_Legam



AD\806087PL.doc 3/15 PE431.040v02-00

PL

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Produkty lecznicze przyczyniają się w znacznym stopniu do zachowania zdrowia 
mieszkańców UE. Mogą one jednak mieć również negatywne skutki, według danych Komisji 
Europejskiej będące przyczyną około 5% wszystkich hospitalizacji (choć zaniżona liczba 
zgłaszanych przypadków nie pozwala na trafne oceny). Sprawa środka przeciwzapalnego 
rofecoxib (nazwa fabryczna vioxx), który został wycofany z rynku w 2004 r. ze względu na 
wzrost ryzyka zapadnięcia na choroby układu krążenia (jak się szacuje, w USA wystąpiło 
ponad 30 000 przypadków udaru, niektóre z nich ze skutkiem śmiertelnym) umożliwiła 
podniesienie świadomości na temat konieczności wzmocnienia nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to proces i nauka dotyczące monitorowania 
bezpieczeństwa leków, w tym gromadzenia i zarządzania danymi dotyczącymi 
bezpieczeństwa leków, oceny tych danych w celu stwierdzenia, czy istnieje problem 
bezpieczeństwa, działania na rzecz uwzględnienia ewentualnych kwestii bezpieczeństwa 
łącznie z informowaniem o tym problemie, a także oceny stosowanej procedury i uzyskanych 
wyników.

W przypadku centralnie zatwierdzonych leków procedura nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określona jest w rozporządzeniu 726/2004. W przypadku produktów 
leczniczych zatwierdzonych na szczeblu krajowym procedura ta określona jest w dyrektywie 
2001/83. Niniejsza opinia dotyczy zmian w rozporządzeniu 726/2004.

Komisja pragnie poprawy obecnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
poprzez wyjaśnienie roli poszczególnych zaangażowanych podmiotów, uproszczenie 
procedur, zwiększenie przejrzystości i poprawę komunikacji, lepsze procedury gromadzenia 
danych i dokonywania oceny, większe zaangażowanie zainteresowanych stron oraz 
ustanowienie najlepszych praktyk.

Chociaż sprawozdawca przyjmuje wniosek z zadowoleniem, jest zdania, że możliwe są dalsze 
ulepszenia, głównie w kwestiach ochrony konsumentów, przejrzystości i ochrony danych.
Proponuje zatem poprawki zgodnie z poniższym schematem:

 Przetwarzanie danych osobowych użytkowników leków odbywające się na kilku 
etapach procesu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinno odbywać się 
zgodnie z zasadami ochrony danych określonymi w dyrektywie 95/46/WE.

 Proponowane podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących bezpiecznego 
i skutecznego korzystania z produktów leczniczych należy odrzucić, ponieważ pojęcie 
„najważniejsze informacje” jest mylące i może być źle zrozumiane.

 Sprawozdania dotyczące stanu pacjentów mogą wnieść nowy wkład w zrozumienie 
mechanizmu działań niepożądanych leku, jak to było w przypadku paroksetyny 
(deroxat/ seroxat), leku przeciwdepresyjnego, który – jak stwierdzono dzięki 
sprawozdaniom dotyczącym stanu pacjentów – zwiększa ryzyko samobójstwa i 
powoduje zespół pozbawienia (tzw. „electric head”), kiedy pacjenci chcą przerwać 
kurację.
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 Konsumenci powinni zgłaszać informacje bezpośrednio do władz krajowych. 
Zdecentralizowane systemy sprawozdawczości, w których przekazywanie informacji 
o wszelkich niepożądanych działaniach leków (zgłaszanych zarówno przez pacjentów, 
jak i pracowników służby zdrowia oraz firmy farmaceutyczne) do europejskiej bazy 
danych jest koordynowane na poziomie krajowym, zwiększają bezpieczeństwo 
w zakresie ochrony danych i gwarantują jakość tych danych, które są zarejestrowane 
na poziomie europejskim. Bliskość pozwala także krajowym organom służby zdrowia 
na:
- badanie sprawozdań w celu dodawania cennych informacji, według których 

stosują one szczególną wiedzę specjalistyczną, 
- uzyskanie jasnego obrazu działań niepożądanych występujących na podległym im 

terenie,
- a także udostępnianie tych informacji obywatelom własnego kraju w ich języku 

(co stosują już Wielka Brytania i Holandia).
 Konsumenci i pracownicy służby zdrowia powinni mieć także pełen dostęp do 

centralnej europejskiej bazy danych Eudravigilance w celu zapobieżenia kolejnym 
przypadkom dających się uniknąć działań niepożądanych leków dzięki łatwemu 
udostępnianiu potwierdzonych informacji. Jest to skuteczny sposób walki z brakiem 
jednolitości wśród państw członkowskich w udostępnianiu informacji na temat działań 
niepożądanych leków. Ten publiczny dostęp do bazy Eudravigilance jest warunkiem 
przywrócenia zaufania obywateli do zdolności służby zdrowia do ochrony zdrowia 
publicznego.

 Wykorzystywanie w sprawozdawczości formatu internetowego należy uzupełniać 
o inne środki, takie jak poczta, faks i telefon, jak ma to miejsce w USA i w Wielkiej 
Brytanii, aby nie wykluczać tych osób, które nie mają dostępu do internetu lub nie 
mogą zeń korzystać, a także aby poprawić sprawozdawczość dotyczącą stanu 
pacjentów.

 Wszystkie sprawozdania oceniające dotyczące leków w ramach krajowych 
i europejskich systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny być 
powszechnie dostępne. Gdy w grę wchodzi nadrzędny interes publiczny, jak to jest 
w przypadku danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
pełne ujawnienie musi być zawsze gwarantowane.

 Finansowanie systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinno 
pozostać w gestii publicznej w uznaniu odpowiedzialności władz publicznych za 
ochronę ludności, a także w celu zapewnienia ich niezależności.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka 1
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Określenie „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt restrykcyjne i nie uwzględnia konieczności przeprowadzenia 
analizy stosunku korzyści do ryzyka danego leku, skupiając się na analizie ryzyka 
rozpatrywanego osobno. W zakres obowiązków komitetu wchodzą jednakże „wszelkie kwestie 
związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii” (wniosek dotyczący 
rozporządzenia, art. 1 ust. 12).

Poprawka ta ma być stosowana w całym tekście wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 

„W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
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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).”.

farmakoterapii jest on wpierany przez 
Komitet Doradczy ds. Oceny Stosunku 
Korzyści do Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa).”.

Uzasadnienie

Określenie „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt restrykcyjne i nie uwzględnia konieczności przeprowadzenia 
analizy stosunku korzyści do ryzyka danego leku, skupiając się na analizie ryzyka 
rozpatrywanego osobno. W zakres obowiązków komitetu wchodzą jednakże „wszelkie kwestie 
związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii” (wniosek dotyczący 
rozporządzenia, art. 1 ust. 12).

Poprawka ta ma być stosowana w całym tekście wniosku dotyczącego rozporządzenia.

Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Nieograniczony dostęp do bazy danych 
Eudravigilance mają właściwe organy 
państw członkowskich, Agencja i Komisja.
Dostęp do bazy mają również posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
pracownicy służby zdrowia oraz ogół 
obywateli, przy zagwarantowaniu ochrony 
danych osobowych.

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli właściwy 
poziom dostępu do bazy danych 
Eudravigilance, przy zagwarantowaniu 
ochrony danych osobowych.
Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne w 
formacie zbiorczym wraz z objaśnieniami 
dotyczącymi ich interpretacji.

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

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty 
w celu zagwarantowania pełnego informowania wszystkich interesariuszy, zwłaszcza z myślą 
o przywróceniu zaufania pacjentów i obywateli dotyczącego odpowiedzialności sektora opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Obywatele mogą wnioskować o 
udostępnienie indywidualnych sprawozdań 
o skutkach ubocznych, przechowywanych 
w bazie danych Eudravigilance. 
Sprawozdania takie Agencja lub właściwy 
organ krajowy udostępnia w terminie 90 
dni od złożenia wniosku, o ile ujawnienie 
danych nie narusza anonimowości 
podmiotów sprawozdania.

3. Obywatele mogą wnioskować o 
udostępnienie indywidualnych sprawozdań 
o skutkach ubocznych, przechowywanych 
w bazie danych Eudravigilance.
Sprawozdania takie Agencja lub właściwy 
organ krajowy udostępnia w terminie 90 
dni od złożenia wniosku, przy 
zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych.

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty 
w celu zagwarantowania pełnego informowania wszystkich interesariuszy, zwłaszcza z myślą 
o przywróceniu zaufania pacjentów i obywateli dotyczącego odpowiedzialności sektora opieki 
zdrowotnej. Należy przestrzegać rozporządzeń dotyczących ochrony danych.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów. Wszyscy obywatele 
Unii mają możliwość składania online 
oświadczeń w języku ojczystym.

Agencja udostępnia również opinii 
publicznej inne środki umożliwiające 
pacjentom zgłaszanie skutków ubocznych, 
takie jak specjalnie do tego przeznaczony 
numer telefonu czy specjalny adres poczty 
elektronicznej.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty 
w celu zagwarantowania pełnego informowania wszystkich interesariuszy, zwłaszcza z myślą 
o przywróceniu zaufania pacjentów i obywateli dotyczącego odpowiedzialności sektora opieki 
zdrowotnej.

Poprawka 7
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Informacje znajdujące się na krajowych stronach internetowych nt. bezpieczeństwa leków 
powinny być przedstawiane w sposób łatwy i zrozumiały. Dokumenty techniczne należy 
przedstawiać w formie podsumowania i w wersji zrozumiałej dla szerokiej opinii publicznej.
Ulotka informacyjna i streszczenie charakterystyki produktu powinny również zostać 
opublikowane na krajowych stronach internetowych nt. bezpieczeństwa leków, jako że 
zawierają one podstawowe informacje dotyczące stosowania leków, bardzo ważne dla 
bezpiecznego ich stosowania.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4a) najbardziej aktualną wersję 
elektroniczną ulotki informacyjnej i 
streszczenia charakterystyki produktu 
wszystkich dotychczasowych oraz nowych 
produktów leczniczych;

Uzasadnienie

Informacje znajdujące się na krajowych stronach internetowych nt. bezpieczeństwa leków 
powinny być przedstawiane w sposób łatwy i zrozumiały. Dokumenty techniczne należy 
przedstawiać w formie podsumowania i w wersji zrozumiałej dla szerokiej opinii publicznej.
Ulotka informacyjna i streszczenie charakterystyki produktu powinny również zostać 
opublikowane na krajowych stronach internetowych nt. bezpieczeństwa leków, jako że 
zawierają one podstawowe informacje dotyczące stosowania leków, bardzo ważne dla 
bezpiecznego ich stosowania.
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Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4b) krótko udokumentowany przebieg 
zmian w informacjach dotyczących 
produktu;

wszystkie informacje opublikowane na 
stronach internetowych nt. 
bezpieczeństwa leków, w tym wszystkie 
informacje, o których mowa w pkt 1–4b 
niniejszego artykułu, są przedstawiane w 
sposób zrozumiały dla ogółu 
społeczeństwa;

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed zaprojektowaniem i uruchomieniem 
tej strony internetowej Agencja konsultuje 
się z odpowiednimi zainteresowanymi 
podmiotami (w tym z grupami pacjentów, 
pracownikami służby zdrowia i 
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przedstawicielami przemysłu 
farmaceutycznego) w celu uzyskania ich 
opinii.

Uzasadnienie

Przed uruchomieniem tej strony internetowej wydaje się istotne skonsultowanie się 
z zainteresowanymi podmiotami, których dotyczą informacje udostępniane na stronie 
internetowej Agencji.

Poprawka 11

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

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 przez Komitet 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 na 
dopuszczenie do obrotu. 
Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi przyjmuje opinię 
odbiegającą od zalecenia Komitetu ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii tylko 
wtedy, jeśli istnieją po temu ważne 
podstawy naukowe związane ze zdrowiem 
publicznym. Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi 
wyjaśnia odnośne podstawy w załączanym 
do opinii uzasadnieniu. Załącznik ten jest 
również podawany do publicznej 
wiadomości.

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury Agencji, poprzez ścisłe oddzielenie działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii od udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu.
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Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury Agencji, poprzez ścisłe oddzielenie działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii od udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 18 – litera a)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 67 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Na dochody Agencji składają się składki 
pochodzące ze Wspólnoty oraz opłaty 
wnoszone przez przedsiębiorstwa w celu
uzyskania i utrzymania wydanego przez 
Wspólnotę pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz pokrycia innych usług 
świadczonych przez Agencję lub grupę 
koordynacyjną w zakresie wypełniania jej 
zadań zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l 
i 107r dyrektywy 2001/83/WE.”

„Na dochody Agencji składają się składki 
pochodzące ze Wspólnoty oraz opłaty 
wnoszone przez przedsiębiorstwa w celu 
uzyskania i utrzymania wydanego przez 
Wspólnotę pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz pokrycia innych usług 
świadczonych przez Agencję lub grupę 
koordynacyjną w zakresie wypełniania jej 
zadań zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l 
i 107r dyrektywy 2001/83/WE oraz art. 
28b niniejszego rozporządzenia. Władza 
budżetowa składająca się z Parlamentu 
Europejskiego i Rady ponownie bada, o 
ile jest to konieczne, poziom wkładu 
wspólnotowego na podstawie oceny 
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potrzeb i z uwzględnieniem poziom opłat.”

Uzasadnienie

Agencja musi mieć wystarczająco dużo wkładów finansowych, aby móc wypełniać swoje 
ważne zadania.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Organy publiczne są odpowiedzialne za finansowanie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, ponieważ są rozliczane z myślą o ochronie zdrowia publicznego i dlatego, że 
przejęły odpowiedzialność za udzielanie zezwoleń.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Obowiązek uwzględnienia 
podsumowania najważniejszych 
informacji dotyczących bezpiecznego i 

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

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z poprawką sprawozdawcy do art. 11 pkt 3a oraz art. 59 ust. 
1 lit. (aa) dyrektywy 2001/83/WE.
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