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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Produkty lecznicze w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony zdrowia obywateli UE. 
Mogą one jednak mieć również skutki uboczne, które według Komisji Europejskiej są 
przyczyną około 5% wszystkich hospitalizacji (brak pełnych informacji nie pozwala jednak 
na podanie dokładnych danych). Przypadek rofekoksybu (Vioxx), leku przeciwzapalnego 
wycofanego z rynku w 2004 r., gdyż powodował wzrost ryzyka chorób układu krążenia 
(liczbę udarów mózgu spowodowanych tym lekiem w USA szacuje się na ponad 30.000, w 
tym część śmiertelnych), pozwolił podnieść świadomość na temat potrzeby zwiększenia 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to proces i dziedzina nauki zajmująca się 
monitorowaniem bezpieczeństwa leków, w tym zbieraniem i przetwarzaniem danych na temat 
bezpieczeństwa leków, oceną tych danych w celu wskazania ewentualnych problemów z 
zakresu bezpieczeństwa, rozwiązywaniem potencjalnych problemów z zakresu 
bezpieczeństwa, co obejmuje również informowanie o nich, a także oceną zastosowanej 
procedury i osiągniętych wyników.

Procedurę nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w odniesieniu do leków 
dopuszczanych do obrotu w sposób scentralizowany określa rozporządzenie (WE) nr 
726/2004. Procedurę dotyczącą produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na szczeblu 
krajowym określa dyrektywa 2001/83/WE. Niniejsza opinia dotyczy zgłoszonych przez 
Komisję poprawek do dyrektywy 2001/83/WE.

Komisja chce poprawić obecny system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
wyjaśniając role poszczególnych uczestniczących w nim podmiotów, upraszczając procedury, 
zwiększając przejrzystość i ulepszając komunikację, poprawiając procedury zbierania i oceny 
danych, zwiększając udział zainteresowanych stron i wprowadzając najlepsze praktyki.

Chociaż sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek, to jednak 
jest zdania, że można wprowadzić więcej ulepszeń, głównie w kwestii ochrony konsumentów, 
przejrzystości i ochrony danych. Proponuje zatem poprawki zgodnie z poniższymi punktami:

 Zgłaszanie informacji przez pacjentów może stanowić dodatkowy wkład w 
zrozumienie działań niepożądanych, jak w przypadku paroksetyny (Deroxat/Seroxat), 
leku przeciwdepresyjnego, który dzięki zgłoszeniom od pacjentów uznano za 
podnoszący ryzyko samobójstw i powodujący syndrom odstawienia u pacjentów 
chcących przerwać jego zażywanie. 

 Konsumenci powinni zgłaszać informacje bezpośrednio organom krajowym. 
Zdecentralizowane systemy sprawozdawczości, w których przekazywanie informacji 
na temat wszelkich działań niepożądanych (na podstawie zgłoszeń pacjentów, szpitali, 
pracowników służby zdrowia i firm farmaceutycznych) do europejskiej bazy danych 
jest koordynowane na szczeblu krajowym, podnoszą bezpieczeństwo ochrony danych 
i gwarantują jakość danych rejestrowanych na szczeblu europejskim. Zastosowanie 
zasady bliskości umożliwia również krajowym organom ds. zdrowia:
- analizowanie zgłoszeń w celu dodania cennych informacji poprzez wykorzystanie 

szczególnej wiedzy fachowej,
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- uzyskanie jasnej wizji działań niepożądanych występujących na podległym im 
terytorium,

- udostępnianie tych informacji mieszkańcom kraju w ich własnym języku (co ma 
już miejsce w Wielkiej Brytanii i w Holandii).

 Konsumenci i pracownicy służby zdrowia również powinni mieć pełny dostęp do 
centralnej europejskiej bazy danych Eudravigilance, by można było zapobiec 
powielaniu przewidywalnych działań niepożądanych dzięki łatwemu dostępowi do 
zatwierdzonych informacji. Jest to skuteczny sposób kompensowania nierównego 
dostępu do informacji na temat działań niepożądanych w poszczególnych państwach 
członkowskich. Publiczny dostęp do Eudravigilance jest niezbędny, by odzyskać 
ufność obywateli w zdolność organów ds. zdrowia do ochrony zdrowia publicznego.

 Korzystanie z formatu internetowego przy zgłaszaniu informacji powinny uzupełniać 
inne środki, np. poczta elektroniczna, faks i telefon, podobnie jak ma to miejsce w 
USA i Wielkiej Brytanii, aby nie wykluczać osób niemających dostępu do internetu 
lub nieumiejących z niego korzystać i aby udoskonalić zgłaszanie informacji przez 
pacjentów.

 Wszystkie sprawozdania z oceny dotyczące podawania leków w ramach krajowych i 
europejskich systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny być 
publicznie dostępne. W kwestiach dotyczących nadrzędnego interesu publicznego, do 
których należą dane z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, należy zawsze 
gwarantować pełną jawność.

 Finansowanie systemów nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny nadal 
zapewniać źródła publiczne, co stanowi przejaw odpowiedzialności organów 
publicznych za ochronę mieszkańców i ma gwarantować niezależność wspomnianych 
systemów.

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

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W przypadku, gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, lub w przypadkach,
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
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związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i aktualizowany przez
Europejską Agencję Leków ustanowioną 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 
marca 2004 r. ustanawiającym 
wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i do celów 
weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz 
ustanawiającym Europejską Agencję 
Leków (zwaną dalej „Agencją”). 

związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być poddany 
rozszerzonemu monitorowaniu 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”). 

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony
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Poprawka 3

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) W terminie trzech lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna, po konsultacjach z 
organizacjami pacjentów i konsumentów, 
organizacjami lekarzy i farmaceutów, 
państwami członkowskimi i innymi 
zainteresowanymi stronami, przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie oceniające dotyczące 
zrozumiałości charakterystyki produktu i 
ulotek dołączanych do opakowania oraz 
ich użyteczności dla ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia. Po 
dokonaniu analizy wyżej wymienionych 
danych Komisja powinna w stosownych 
przypadkach przedstawić wnioski mające 
na celu poprawę układu i treści 
charakterystyki produktu i ulotek 
dołączanych do opakowania, by zapewnić, 
że stanowią one cenne źródło informacji 
dla ogółu społeczeństwa i pracowników 
służby zdrowia.

Uzasadnienie

Niejednokrotnie ulotki dołączane do leków wciąż jeszcze są niejasne i trudno zrozumiałe dla 
konsumentów. Obowiązkiem Komisji Europejskiej jest przedstawienie odpowiednich 
wniosków przedyskutowanych ze wszystkimi stosownymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka 4

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 

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

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

Uzasadnienie

Nazwa „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt wąska, pomija konieczność badania stosunku korzyści płynących z 
danego produktu leczniczego do związanego z nim ryzyka i kładzie nacisk na analizę samego 
ryzyka. Zakres działania komitetu obejmuje tymczasem „wszelkie kwestie związane z 
nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii” (wniosek w sprawie rozporządzenia, art. 1 
pkt 12). 

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 i państwa członkowskie powinny
przekazywać drogą elektroniczną 
informacje o takich przypadkach wyłącznie
do bazy danych i sieci przetwarzania 
danych, o której mowa w art. 57 ust. 1 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 726/2004 (dalej 
zwanej „bazą danych Eudravigilance).

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinni przekazywać drogą 
elektroniczną informacje o takich 
przypadkach do bazy danych i sieci 
przetwarzania danych, o której mowa w 
art. 57 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 (dalej zwanej „bazą danych 
Eudravigilance) i równocześnie właściwym 
organom krajowym. Wszelkie zmiany w 
krajowych bazach danych powinny być 
niezwłocznie i automatycznie 
odzwierciedlane w bazie danych 
Eudravigilance. Baza danych 
Eudravigilance i krajowe bazy danych 
powinny być w pełni interoperacyjne.

Uzasadnienie

Tylko pośrednie zgłaszanie działań niepożądanych przez pacjentów, pracowników służby 
zdrowia i posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu właściwym organom krajowym 
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gwarantuje jakość danych w systemie Eudravigilance. Umożliwia ono skorzystanie z ich 
wiedzy fachowej i stanowi uznanie ich odpowiedzialności za ochronę zdrowia publicznego, 
zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim.

Pacjenci muszą jednak mieć bezpośredni dostęp do danych z bazy Eudravigilance. 
Gwarantuje to łatwy dostęp do dotyczących interesu publicznego informacji wysokiej jakości i 
ich szybkie upowszechnianie.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Niniejsza dyrektywa powinna mieć 
zastosowanie z zastrzeżeniem dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
95/46/WE z dnia 24 października 1995 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1

oraz rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z 
dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe oraz 
swobodnego przepływu takich danych2. W 
celu wykrycia, oceny i zrozumienia 
działań niepożądanych oraz zapobiegania 
im, wskazywania i podejmowania działań 
mających na celu obniżenie ryzyka i 
zwiększenie korzyści produktów 
leczniczych z myślą o ochronie zdrowia 
publicznego powinno być możliwe 
przetwarzanie danych osobowych w 
systemie Eudravigilance przy zachowaniu 
zgodności z prawodawstwem UE w 
zakresie ochrony danych.
____________________
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników leków, które ma miejsce na kilku etapach 
procesu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, powinno odbywać się zgodnie z 
zasadami ochrony danych ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.

Poprawka 8
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – podpunkt b) 
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

„Ten nowo dopuszczony do obrotu produkt 
leczniczy podlega rozszerzonemu
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
lekarzowi, farmaceucie lub <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 3 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Aby społeczeństwo otrzymywało pełne i dokładne informacje, w momencie wydania 
pozwolenia na wprowadzanie do obrotu do publicznej wiadomości powinna być podawana 
również ulotka dołączana do opakowania.
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Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Bez uszczerbku dla przepisów art. 19 
wydanie pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu może zostać uzależnione od 
spełnienia jednego lub kilku z 
następujących warunków: 

Uzasadnienie

Ten nowy artykuł nie może pozwalać na upowszechnienie „złagodzonych” pozwoleń na 
wprowadzenie do obrotu, wzorowanych na pozwoleniach warunkowych, o których mowa w 
art. 22, objętych ścisłymi ramami. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 9
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 22 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Dalsze obowiązywanie pozwolenia 
uzależnione jest od wyniku rocznej 
ponownej oceny tych warunków. Wykaz 
warunków, a także terminy i daty 
wykonania bezzwłocznie podaje się do 
publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie obowiązku ujawniania warunków. Jego usunięcie było 
nieuzasadnione.

Poprawka 12
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 10
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 22a) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

2. Właściwe władze krajowe umożliwiają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przedstawienie wyjaśnień 
dotyczących wymogu w terminie, który 
same określają, jeżeli posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wystąpi z takim wnioskiem w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wymogu na piśmie. 

2. Właściwe organy krajowe umożliwiają 
posiadaczowi pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przedstawienie wyjaśnień 
dotyczących wymogu w terminie, który 
same określają, jeżeli posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wystąpi z takim pisemnym i szczegółowo 
uzasadnionym wnioskiem w terminie 30 
dni od dnia otrzymania wymogu na piśmie. 
Wniosek ten jest niezwłocznie podawany 
do publicznej wiadomości.

3. Na podstawie wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwe władze 
krajowe wycofują lub potwierdzają 
wymóg. W przypadku gdy właściwe 
władze krajowe potwierdzają wymóg, 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
zostaje zmienione tak, by uwzględniało 
dany wymóg jako warunek pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, a system 
zarządzania ryzykiem zostaje odpowiednio 
uaktualniony.

3. Na podstawie wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu właściwe władze 
krajowe wycofują lub potwierdzają 
wymóg. Decyzja ta jest niezwłocznie 
podawana do publicznej wiadomości. W 
przypadku, gdy właściwe organy krajowe 
potwierdzają wymóg, pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu zostaje zmienione 
tak, by uwzględniało dany wymóg jako 
warunek pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, a system zarządzania ryzykiem 
zostaje odpowiednio uaktualniony.
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Uzasadnienie

Wydawanie pozwoleń na wyjątkowych warunkach powinno być w pełni przejrzyste.

Poprawka 13

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Nazwa „Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii” jest zbyt wąska, pomija konieczność badania stosunku korzyści płynących z 
danego produktu leczniczego do związanego z nim ryzyka i kładzie nacisk na analizę samego 
ryzyka. Zakres działania komitetu obejmuje tymczasem „wszelkie kwestie związane z 
nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii” (wniosek w sprawie rozporządzenia, art. 1 
pkt 12). Poprawkę tę należy wprowadzić w całym tekście wniosku w sprawie dyrektywy.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Członkowie grupy koordynacyjnej są 
zobowiązani, nawet po zaprzestaniu 
pełnienia swoich obowiązków, do nie 
ujawniania jakichkolwiek informacji 
zaliczanych do kategorii objętej tajemnicą 

7. Szczegółowe porządki obrad posiedzeń 
grupy koordynacyjnej są podawane do 
publicznej wiadomości najpóźniej na 
dzień przed danym posiedzeniem. 
Szczegółowe protokoły z posiedzeń grupy 
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zawodową.” koordynacyjnej, zawierające podjęte 
decyzje, szczegółowe informacje i 
wyjaśnienia na temat głosowania, w tym 
opinie mniejszościowe, są podawane do 
publicznej wiadomości najpóźniej w 
miesiąc od posiedzenia.”

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury agencji, ściśle oddzielającej nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii od pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.  

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – podpunkt b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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: „Ten nowo dopuszczony do 
obrotu produkt leczniczy podlega 
rozszerzonemu monitorowaniu. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać lekarzowi, farmaceucie
lub <nazwa i adres internetowy 
właściwego organu krajowego>.”

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Proponowane streszczenie istotnych informacji na temat bezpiecznego i skutecznego 
stosowania produktu leczniczego należy odrzucić, gdyż pojęcie „istotnych informacji” jest 
mylące i może być błędnie rozumiane.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) procedurę wspólnotową określającą 
harmonogram postępowania, jasną 
strukturę i zdefiniowane role wszystkich 
zaangażowanych zainteresowanych stron, 
w tym prowadzenie przesłuchań 
publicznych.

Uzasadnienie

Należy opracować wytyczne wyjaśniające postępowanie i harmonogramy procedury 
wspólnotowej, w tym przesłuchania publiczne.

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia do 

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

zdrowia do informowania właściwych 
organów krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Uzasadnienie

Zagwarantowanie jakości i krytycznej analizy stosownych danych jest obowiązkiem organów 
krajowych.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) zapewniają informowanie 
społeczeństwa we właściwym czasie o 
obawach nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii co do stosowania 
produktów leczniczych;

Uzasadnienie

Dane nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny docierać do pracowników 
służby zdrowia i pacjentów jak najszybciej, by możliwe było stosowanie zasady ostrożności.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) zapewniają szybkie podawanie do 
publicznej wiadomości informacji na 
temat niepożądanych działań leków.

Uzasadnienie

Dane nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny docierać do pracowników 
służby zdrowia i pacjentów jak najszybciej, by możliwe było stosowanie zasady ostrożności.
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Poprawka 21

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Działania związane z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
funkcjonowanie sieci informacyjnych 
oraz nadzór rynku są finansowane ze 
środków publicznych.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2) wykaz nowo dopuszczonych do obrotu 
produktów leczniczych podlegających 
rozszerzonemu monitorowaniu, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004;

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a) porządki obrad i szczegółowe 
protokoły posiedzeń Komitetu Doradczego 
ds. Oceny Stosunku Korzyści do Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii oraz grupy 
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koordynacyjnej.

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty, by 
gwarantować pełne informowanie wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza w celu 
przywrócenia wiary pacjentów i obywateli w odpowiedzialność organów ds. zdrowia.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b) najbardziej aktualną elektroniczną 
wersję ulotki dołączanej do opakowania i 
charakterystyki produktu leczniczego 
wszystkich dotychczasowych oraz nowych 
produktów leczniczych; 
3c) krótką historię zmian wprowadzonych 
w informacjach dotyczących produktu.
Wszystkie informacje zamieszczane na 
portalach internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków, w tym wszystkie 
informacje określone w pkt 1 do 3b, 
prezentowane są w sposób zrozumiały dla 
ogółu społeczeństwa.

Uzasadnienie

Informacje znajdujące się na krajowych stronach internetowych nt. bezpieczeństwa leków 
powinny być przedstawiane w sposób łatwy i zrozumiały. Chociaż przepisy prawne bardzo 
szczegółowo wymieniają informacje, które mają być publikowane na krajowych stronach 
internetowych poświęconych bezpieczeństwu, nie zawierają one odniesienia do kluczowych 
informacji mających zapewniać bezpieczne stosowanie leków. Dlatego też ulotka dołączana 
do opakowania powinna być publicznie dostępna. 

Poprawka 25
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, przy czym 
wskazują, czy działania te odnotowano 
przy dawkach stosowanych zazwyczaj u 
człowieka w profilaktyce, diagnozie lub 
leczeniu danej choroby lub w celu 
przywrócenia, skorygowania lub 
modyfikacji danej funkcji fizjologicznej, w 
wyniku błędnego zastosowania, czy też w 
wyniku zastosowania niedozwolonego w 
charakterystyce produktu leczniczego, bez 
względu na to, czy działania te zgłosili 
pacjenci lub pracownicy służby zdrowia z 
własnej inicjatywy, czy też wystąpiły w 
kontekście badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia 

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działań niepożądanych” na skutki uboczne wynikające z błędnego 
zastosowania lub z użycia niedozwolonego w charakterystyce produktu (w tym z użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem i z nadużywania leków) pozwala na szersze postrzeganie 
skutków ubocznych, które mogą być szkodliwe dla pacjentów. Należy jednak jasno odróżnić 
skutki uboczne powstające w normalnych warunkach stosowania od pozostałych skutków 
ubocznych. Rozróżnienie to powinno znaleźć się w procedurze powiadamiania.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej lub przy użyciu 
jakichkolwiek innych stosownych środków 
przez pacjentów i pracowników służby 
zdrowia.

Uzasadnienie

Nie należy utrudniać zgłaszania działań niepożądanych poprzez wprowadzanie barier 
technologicznych. Niektóre osoby mogą nie mieć dostępu do internetu lub mogą mieć 
trudności w korzystaniu z niego.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”), informacji o wszystkich 
podejrzewanych 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.

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”), i równocześnie 
właściwym organom krajowym, wszelkich 
informacji o wszystkich zaobserwowanych 
podejrzewanych poważnych działaniach 
niepożądanych w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia lub – w przypadku 
braku zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

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

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance i równocześnie właściwym 
organom krajowym wszelkich informacji o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych innych niż poważne
działania niepożądane, które wystąpiły na 
terenie Wspólnoty, w ciągu 90 dni od 



AD\807692PL.doc 21/29 PE431.039v03-00

PL

zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. 

otrzymania zgłoszenia lub – w przypadku 
braku zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu. 

Poprawka 28

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a) Za pośrednictwem bazy 
Eudravigilance państwa członkowskie i 
społeczeństwo mają możliwość dostępu do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
występujących w innych państwach 
członkowskich.

Uzasadnienie

Europejska baza danych dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinna 
być całkowicie przejrzysta, by we właściwym czasie dostarczać informacje wszystkim 
zainteresowanym stronom, a także pacjentom. Jest to również skuteczny sposób 
kompensowania nierównego dostępu do informacji na temat niepożądanych działań leków w 
poszczególnych państwach członkowskich.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 a – 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, szpitale i pacjenci, posiadacze 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz 
programy zgłaszania błędnego stosowania 
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leków i zapobiegania mu, przy czym 
wskazują, czy działania te odnotowano 
przy dawkach stosowanych zazwyczaj u 
człowieka w profilaktyce, diagnozie lub 
leczeniu danej choroby lub w celu 
przywrócenia, skorygowania lub 
modyfikacji danej funkcji fizjologicznej, w 
wyniku błędnego zastosowania, czy też w 
wyniku zastosowania niedozwolonego w 
charakterystyce produktu leczniczego.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących 
bezpieczeństwa leków oraz za pomocą 
wszelkich innych właściwych środków.

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działań niepożądanych” na skutki uboczne wynikające z błędnego 
zastosowania lub z użycia niedozwolonego w charakterystyce produktu (w tym z użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem i z nadużywania leków) pozwala na szersze postrzeganie 
skutków ubocznych, które mogą być szkodliwe dla pacjentów. Należy jednak jasno odróżnić 
skutki uboczne powstające w normalnych warunkach stosowania od pozostałych skutków 
ubocznych. Rozróżnienie to powinno znaleźć się w procedurze powiadamiania. 
Zagwarantowanie jakości i krytycznej analizy stosownych danych jest obowiązkiem organów 
krajowych.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie przekazują 
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1, przy czym wskazują, czy działania 
te odnotowano przy dawkach stosowanych 
zazwyczaj u człowieka w profilaktyce, 
diagnozie lub leczeniu danej choroby lub 
w celu przywrócenia, skorygowania lub 
modyfikacji danej funkcji fizjologicznej, w 
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wyniku błędnego zastosowania, czy też w 
wyniku zastosowania niedozwolonego w 
charakterystyce produktu leczniczego.

Uzasadnienie

Rozszerzenie pojęcia „działań niepożądanych” na skutki uboczne wynikające z błędnego 
zastosowania lub z użycia niedozwolonego w charakterystyce produktu (w tym z użycia 
niezgodnego z przeznaczeniem i z nadużywania leków) pozwala na szersze postrzeganie 
skutków ubocznych, które mogą być szkodliwe dla pacjentów. Należy jednak jasno odróżnić 
skutki uboczne powstające w normalnych warunkach stosowania od pozostałych skutków 
ubocznych. Rozróżnienie to powinno znaleźć się w procedurze powiadamiania.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 b – ustęp 3 –  wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów jedynie w następujących 
przypadkach:

3. W drodze odstępstwa od ust. 1 
niniejszego artykułu posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktów leczniczych, o których mowa w 
art. 10, 10a lub 10c, oraz posiadacze 
wpisów do rejestru dotyczących produktów 
leczniczych, o których mowa w art. 14 lub 
16a, są zobowiązani do przekazywania 
okresowych raportów o bezpieczeństwie 
takich produktów raz na trzy lata, za 
wyjątkiem następujących przypadków:

Uzasadnienie

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines.
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.
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Poprawka 32

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

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 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.

Sprawozdanie oceniające jest 
niezwłocznie podawane do publicznej 
wiadomości za pośrednictwem 
europejskiego portalu internetowego 
dotyczącego bezpieczeństwa leków.

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty, by 
gwarantować pełne informowanie wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza w celu 
przywrócenia wiary pacjentów i obywateli w odpowiedzialność organów ds. zdrowia.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dokonaniu oceny okresowych 
raportów o bezpieczeństwie właściwe
władze krajowe rozważą, czy konieczne są 
działania związane z warunkami 
określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu danego produktu 

Właściwe organy krajowe rozważą, czy 
konieczne są działania związane z 
warunkami określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu danego produktu 
leczniczego. 
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leczniczego. 
W zależności od sytuacji utrzymują one, 
zmieniają, zawieszają lub unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

W zależności od sytuacji utrzymują one, 
zmieniają, zawieszają lub unieważniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Ich decyzje są niezwłocznie podawane do 
publicznej wiadomości. W przypadku 
zmiany pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu z przyczyn dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
właściwe organy krajowe lub referencyjne 
państwo członkowskie niezwłocznie 
publikuje aktualizację sprawozdania 
oceniającego na temat danego produktu 
leczniczego lub szczegółowe sprawozdanie 
na temat wprowadzonej zmiany.

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinien być całkowicie przejrzysty, by 
gwarantować pełne informowanie wszystkich zainteresowanych stron, zwłaszcza w celu 
przywrócenia wiary pacjentów i obywateli w odpowiedzialność organów ds. zdrowia.

Poprawka 34

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie. 

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Stosunku 
Korzyści do Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
ocenia przedmiot sprawy, którą zgłoszono.
Do celów oceny może przeprowadzić 
publiczne przesłuchanie wraz z 
przedstawicielami Komitetu ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi. Po 
konsultacji z zainteresowanymi stronami 
Agencja opracowuje wytyczne dotyczące 
organizacji i przebiegu przesłuchań 
publicznych.
Na przesłuchaniach publicznych należy 
również uwzględniać skuteczność i 
korzyści, jakie przynosi dany produkt, a 



PE431.039v03-00 26/29 AD\807692PL.doc

PL

także uprzednie oceny stosunku korzyści 
do ryzyka, przeprowadzone przez Komitet 
ds. Produktów Leczniczych Stosowanych 
u Ludzi lub grupę koordynacyjną w 
ramach procedury wydawania pozwoleń 
na wprowadzanie do obrotu, opisanej w 
art. 107l.

Uzasadnienie

Organizacja przesłuchań publicznych przez wspomniany komitet to użyteczne narzędzie, pod 
warunkiem, że można ją określić z należytym uwzględnieniem nie tylko ryzyka, ale również 
korzyści, jakie przynosi dany produkty (dane produkty), co umożliwi wiarygodną i obiektywną 
dyskusję. Ma to zasadnicze znaczenie dla ochrony samopoczucia pacjentów i oceny stosunku 
ryzyka do korzyści, jakie przynosi produkt leczniczy, w świetle wszystkich dostępnych 
informacji.

Poprawka 35

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W razie zorganizowania przesłuchania 
publicznego po przesłuchaniu 
publikowane jest sprawozdanie wstępne.

Uzasadnienie

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Poprawka 36
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Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
streszczenia istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub
po upływie trzech lat od wspomnianej 
daty, w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej.

skreślony

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia istotnych informacji jest zbędne (gdyż charakterystyka produktu 
jest już sama w sobie syntezą najważniejszych informacji), może wprowadzać w błąd 
pacjentów (mogą oni pominąć ważne informacje zawarte w charakterystyce produktu, lecz 
nieuwzględnione w streszczeniu istotnych informacji) i powodować problemy z czytelnością 
tekstu (np. w przypadku ulotek informacyjnych publikowanych w kilku językach). 

Poprawka 37

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do czasu, gdy Agencja będzie w stanie 
zapewnić funkcjonalność bazy danych 
Eudravigilance, wszystkie okresowe 
raporty o bezpieczeństwie przedkładane są 
również właściwym organom krajowym w 
państwie, w którym wydano pozwolenie na 
wprowadzanie danego produktu do 
obrotu.
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