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Poprawka 23
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- uwzględniając opinię Europejskiego 
Inspektora Ochrony Danych1, 
1 Dz.U. C 229 z 23.9.2009, s. 19.

Or. en

Poprawka 24
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) W przypadku, gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, lub w przypadkach,
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku.
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, oznaczonych odpowiednim 
jednozdaniowym objaśnieniem w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz 
na przeznaczonej dla pacjenta ulotce 
informacyjnej, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i aktualizowany przez 
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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”).

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”).

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiednia wzmianka na lekach objętych badaniami po wydaniu pozwolenia pomoże 
pracownikom służby zdrowia i pacjentom w rozpoznaniu nowych leków podlegających 
intensywnemu nadzorowi i zwiększy świadomość konieczności zgłaszania wszelkich 
ewentualnych działań niepożądanych.

Poprawka 25
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) W przypadku gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach 
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku. 
Pacjenci i pracownicy służby zdrowia 
powinni być zachęcani do zgłaszania 
wszystkich podejrzewanych działań 
niepożądanych takich produktów 
leczniczych, a ogólnodostępny wykaz 
takich produktów leczniczych powinien 
być prowadzony i aktualizowany przez 
Europejską Agencję Leków ustanowioną 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 

(9) W przypadku, gdy produkt leczniczy 
jest dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia, lub w przypadkach,
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być stale
monitorowany na rynku. Podobnie jak w 
przypadku wszystkich leków, 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 
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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”).

(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”).

Or. en

Uzasadnienie

Odnotowujemy poważny problem dotyczący przestrzegania przepisów, który ma poważne 
konsekwencje dla zdrowia pacjentów, powodując obciążenie dla krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. Tego rodzaju zdecydowane sformułowania mogą dodatkowo zniechęcić 
pacjentów do poddawania się leczeniu i pośrednio wpłynąć na zgłaszanie ewentualnych 
niepożądanych działań produktów leczniczych nienależących do omawianej kategorii. 
Pacjentów i pracowników służby zdrowia należy zachęcać do zgłaszania wszelkich 
potencjalnych działań niepożądanych.

Poprawka 26
Philippe Juvin

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia najważniejszych informacji jest zbędne (charakterystyka produktu 
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leczniczego sama w sobie stanowi syntezę ważnych informacji), może dezorientować 
pacjentów (mogą oni nie zwrócić uwagi na ważne informacje zapisane w charakterystyce 
produktu leczniczego, a nieumieszczone w streszczeniu najważniejszych informacji), a także 
obniżać czytelność (np. w przypadku ulotek publikowanych w kilku językach). 

Poprawka 27
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) W celu zapewnienia ściślejszej 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi w dziedzinie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, mandat 
grupy koordynacyjnej powołanej na mocy 
art. 27 dyrektywy 2001/83/WE powinien 
zostać rozszerzony o rozpatrywanie kwestii 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
wszystkich produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu przez państwa 
członkowskie. W celu wypełnienia tych 
nowych zadań grupa koordynacyjna 
powinna zostać dalej wzmocniona poprzez 
przyjęcie jasnych przepisów w odniesieniu 
do wymaganej wiedzy specjalistycznej, 
przyjmowania opinii, przejrzystości, 
niezależności oraz zachowania tajemnicy 
zawodowej przez jej członków, a także 
konieczności współpracy pomiędzy 
organami wspólnotowymi i krajowymi.

(12) W celu zapewnienia ściślejszej 
współpracy pomiędzy państwami 
członkowskimi w dziedzinie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, opartej 
na specjalistycznej wiedzy systemów 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii państw członkowskich, 
należy utworzyć nową grupę 
koordynacyjną, zajmującą się szczególnie 
kwestiami nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, i powierzyć jej
rozpatrywanie kwestii związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii wszystkich produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu 
przez państwa członkowskie. W celu 
wypełnienia tych zadań nowa grupa 
koordynacyjna powinna zostać dalej 
wzmocniona poprzez przyjęcie jasnych 
przepisów w odniesieniu do wymaganej 
wiedzy specjalistycznej, przyjmowania 
opinii, przejrzystości, niezależności oraz 
zachowania tajemnicy zawodowej przez jej 
członków, a także konieczności 
współpracy pomiędzy organami 
wspólnotowymi i krajowymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury agencji, ściśle oddzielającej nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii od pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 
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Poprawka 28
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 13 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W celu zapewnienia takiego samego 
poziomu wiedzy naukowej na szczeblu 
wspólnotowym i krajowym dla procesu 
podejmowania decyzji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupa koordynacyjna 
powinna, przy wypełnianiu zadań z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, móc liczyć na doradztwo 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii.

(13) W celu zapewnienia takiego samego 
poziomu wiedzy naukowej na szczeblu 
wspólnotowym i krajowym dla procesu 
podejmowania decyzji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupa koordynacyjna 
powinna, przy wypełnianiu zadań z 
zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, móc liczyć na doradztwo 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Stosunku 
Korzyści do Ryzyka w ramach Nadzoru 
nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

Or. fr

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 29
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu dalszego ulepszenia
koordynacji zasobów między 
członkowskimi państwa członkowskie 
powinny być upoważnione do 
delegowania niektórych swoich zadań w 

(17) W celu podniesienia specjalistycznej 
wiedzy w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii na 
szczeblu wspólnotowym państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
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zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii innym państwom 
członkowskim.

szkolenia swoich zespołów przez zespoły 
specjalistyczne innych państw 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy dawać państwom członkowskim możliwości unikania odpowiedzialności za nadzór 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 30
Philippe Juvin

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 okresowych 
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.

Or. fr
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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 
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 31
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. Zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań w dziedzinie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
powinno być możliwe poprzez pobieranie 
opłat. Jednak zarządzanie tymi 
zgromadzonymi funduszami powinno 
pozostawać pod stałą kontrolą właściwych 
organów krajowych, w celu zapewnienia 
jego niezależności.

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe. Zapewnienie odpowiedniego 
finansowania działań w dziedzinie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
powinno być możliwe poprzez pośrednie 
pobieranie zasobów uzupełniających. 
Jednak zarządzanie tymi zgromadzonymi 
funduszami powinno pozostawać pod stałą 
kontrolą właściwych organów krajowych, 
w celu zapewnienia jego niezależności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić ścisłą niezależność finansową działań w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. W związku z tym powinno się unikać bezpośredniego 
pobierania opłat, mogącego prowadzić do ustanowienia stosunków typu „opłaty za 
świadczone usługi”.
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Poprawka 32
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:

skreślony

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu:
„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”
b) dodaje się akapit w brzmieniu:
„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>.”

Or. fr

Uzasadnienie

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Poprawka 33
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:

3. W art. 11 wprowadza się następujące 
zmiany:

a) wprowadza się pkt 3a w brzmieniu: a) dodaje się akapit w brzmieniu:
„3a. streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”
b) dodaje się akapit w brzmieniu:

„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>.”

„W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, ulotka zawiera następujące 
oświadczenie: „Przedmiotowy produkt 
leczniczy podlega monitorowaniu 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać lekarzowi, farmaceucie 
lub <nazwa i adres internetowy 
właściwego organu krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
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be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Poprawka 34
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 3 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 11

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

„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: „Wykazano, że ten produkt 
leczniczy przynosi korzystne skutki u 
pacjentów w takim stanie, jaki występuje u 
państwa. Podobnie jak w przypadku 
wszystkich leków, podlega on 
monitorowaniu bezpieczeństwa. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać do <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku produktów znajdujących się na liście, o której mowa w art. 23 rozporządzenia, a 
które uzyskały pozwolenie na szczególnych warunkach, charakterystyka produktu powinna 
wskazywać, że produkt podlega monitorowaniu bezpieczeństwa, a nie intensywnemu 
monitorowaniu. Tego rodzaju zdecydowane sformułowania mogą dodatkowo zniechęcić 
pacjentów do poddawania się leczeniu i pośrednio wpłynąć na zgłaszanie ewentualnych 
niepożądanych działań produktów leczniczych nienależących do omawianej kategorii. 
Pacjentów i pracowników służby zdrowia należy zachęcać do zgłaszania wszelkich 
potencjalnych działań niepożądanych.
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Poprawka 35
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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.

Or. en

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.

Poprawka 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W uzupełnieniu przepisów ustanowionych 
w art. 19 wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu może zostać 
uzależnione od spełnienia jednego lub 
kilku z następujących warunków: 

Or. fr
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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 37
Bernadette Vergnaud

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

Or. fr

Uzasadnienie

Ponowne wprowadzenie obowiązku ujawniania warunków – jego usunięcie było 
nieuzasadnione.

Poprawka 38
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 10
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 22 a (nowy)

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 

1. Po przyznaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu właściwe organy
krajowe mogą wymagać od posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
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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.

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 organy
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.

Or. fr

Uzasadnienie

Wydawanie pozwoleń na wyjątkowych warunkach powinno być w pełni przejrzyste.
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Poprawka 39
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„1. Ustanawia się grupę koordynacyjną do 
realizacji następujących celów:

„1. Ustanawia się dwie grupy 
koordynacyjne:

a) grupę koordynacyjną ds. wzajemnego 
uznawania i procedur 
zdecentralizowanych, do realizacji 
następujących celów:

a) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w 
rozdziale 4;

i) badanie wszelkich kwestii odnoszących 
się do pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego w jednym lub 
większej ilości państw członkowskich 
zgodnie z procedurami ustanowionymi w 
rozdziale 4;

b) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;

c) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1.

ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, za 
wyjątkiem wszelkich kwestii dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 

W realizacji powierzonych jej zadań grupę 
koordynacyjną ds. wzajemnego uznawania 
i procedur zdecentralizowanych wspiera 
Komitet ds. Produktów Leczniczych 
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Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa)
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Stosowanych u Ludzi, o którym mowa w 
art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 40
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) grupę koordynacyjną ds. oceny ryzyka 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, do realizacji 
następujących celów:

i) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;

ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie zgodnie z art. 35 ust. 1, we 
wszystkich kwestiach dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.

Or. fr
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Uzasadnienie

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

Poprawka 41
Philippe Juvin

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 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, o którym mowa w art. 56 
ust. 1 lit. aa) rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.”

Or. fr

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 42
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Przy wykonywaniu swoich zadań 
członkowie grupy koordynacyjnej oraz 
eksperci opierają się na zasobach 
naukowych i regulacyjnych dostępnych dla 
krajowych organów zajmujących się 
pozwoleniami na wprowadzenie do obrotu. 
Każdy właściwy organ krajowy monitoruje 
poziom naukowy przeprowadzanych ocen 
oraz wspomaga działalność nominowanych 
członków grupy koordynacyjnej i 
ekspertów.

„Przy wykonywaniu swoich zadań 
członkowie grup koordynacyjnych oraz 
eksperci opierają się na zasobach 
naukowych i regulacyjnych dostępnych dla 
krajowych organów zajmujących się 
odpowiednio pozwoleniami na 
wprowadzenie do obrotu i nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. Każdy 
właściwy organ krajowy monitoruje 
poziom naukowy przeprowadzanych ocen 
oraz wspomaga działalność nominowanych 
członków grup koordynacyjnych i 
ekspertów.

Artykuł 63 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 ma zastosowanie do grupy 
koordynacyjnej w zakresie przejrzystości i 
niezależności jej członków.”

Artykuł 63 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 ma zastosowanie do grup 
koordynacyjnych w zakresie przejrzystości 
i niezależności ich członków.

Członkowie grup koordynacyjnych mogą 
należeć tylko do jednej grupy 
równocześnie.

Członkowie grupy koordynacyjnej ds. 
oceny ryzyka w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii są 
hierarchicznie niezależni od krajowych 
instancji wydających pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu.”

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury agencji, ściśle oddzielającej nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii od pozwoleń na dopuszczenie do obrotu. 
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Poprawka 43
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Dyrektor wykonawczy Agencji lub 
jego przedstawiciel, a 
także przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
posiedzeniach grupy koordynacyjnej.

„4. Dyrektor wykonawczy Agencji lub 
jego przedstawiciel, a 
także przedstawiciele Komisji są 
uprawnieni do udziału we wszystkich 
posiedzeniach grup koordynacyjnych.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 44
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkowie grupy koordynacyjnej 
zapewniają odpowiednią koordynację 
pomiędzy zadaniami tej grupy oraz 
działaniami właściwych władz krajowych, 
w tym organów doradczych 
uczestniczących w procesie przyznawania 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

5. Członkowie grup koordynacyjnych 
zapewniają odpowiednią koordynację 
pomiędzy zadaniami swojej grupy oraz 
działaniami właściwych organów
krajowych, w tym odpowiednio organów 
doradczych uczestniczących w procesie 
przyznawania pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu i w nadzorze leków. 

Or. fr
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Uzasadnienie

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

Poprawka 45
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 14 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w niniejszej dyrektywie, grupa 
koordynacyjna dokłada wszelkich starań, 
aby podejmować decyzje w drodze 
konsensusu. Jeżeli konsensus nie może 
zostać osiągnięty, decyzja podejmowana 
jest zgodnie ze stanowiskiem większości 
członków.

6. Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów 
zawartych w niniejszej dyrektywie grupy 
koordynacyjne dokładają wszelkich starań, 
aby podejmować decyzje w drodze 
konsensusu. Jeżeli konsensus nie może 
zostać osiągnięty, decyzja podejmowana 
jest zgodnie ze stanowiskiem większości 
członków.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 46
Bernadette Vergnaud

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 

7. Szczegółowe porządki obrad posiedzeń 
grup koordynacyjnych są podawane do 
publicznej wiadomości najpóźniej na 
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ujawniania jakichkolwiek informacji 
zaliczanych do kategorii objętej tajemnicą 
zawodową.”

dzień przed danym posiedzeniem. 
Szczegółowe protokoły z posiedzeń grup 
koordynacyjnych, zawierające podjęte 
decyzje, szczegółowe informacje i 
wyjaśnienia na temat głosowania, w tym 
opinie mniejszościowe, są podawane do 
publicznej wiadomości w terminie 
miesiąca od posiedzenia.”

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 47
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

18. W art. 59 ust. 1 wprowadza się 
następujące zmiany:

skreślony

a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu:
„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”
b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:
„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 

symbolem � oraz tekstem „Nowe 
informacje”.
W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
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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>.”

Or. fr

Uzasadnienie

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Poprawka 48
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W art. 59 ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany:

W art. 59 ust. 1 wprowadza się następujące 
zmiany: 

a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu: a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu:
„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”
b) dodaje się akapity drugi i trzeci w 
brzmieniu:
„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
pierwszego akapitu przedstawia się w polu 
tekstowym otoczonym czarną obwódką. 
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Przez okres jednego roku każdy nowy lub 
zmieniony tekst przedstawia się 
pogrubioną czcionką oraz poprzedza 
symbolem oraz tekstem „Nowe 
informacje”. 
W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe
oświadczenie: „Niniejszy produkt leczniczy 
podlega intensywnemu monitorowaniu. 
Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać do <nazwa i 
adres internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

„aa) W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
streszczenie zawiera następujące 
oświadczenie: „Ten produkt leczniczy 
podlega monitorowaniu bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu. Wszystkie podejrzewane działania 
niepożądane należy zgłaszać lekarzowi, 
farmaceucie lub <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Poprawka 49
Anja Weisgerber

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

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
dodaje się następujące dodatkowe 
oświadczenie:

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

„Wykazano, że ten produkt leczniczy 
przynosi korzystne skutki u pacjentów w 
takim stanie, jaki występuje u państwa. 
Podobnie jak w przypadku wszystkich 
leków, podlega on monitorowaniu 
bezpieczeństwa. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać 
lekarzowi, farmaceucie lub <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Or. en

Uzasadnienie

Odnotowujemy poważny problem dotyczący przestrzegania przepisów, który ma poważne 
konsekwencje dla zdrowia pacjentów, powodując obciążenie dla krajowych systemów opieki 
zdrowotnej. Tego rodzaju zdecydowane sformułowania mogą zniechęcić pacjentów do 
poddawania się leczeniu i pośrednio wpłynąć na zgłaszanie ewentualnych niepożądanych 
działań produktów leczniczych nienależących do omawianej kategorii. 

Poprawka 50
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„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).”

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 51
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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

„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).”

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia najważniejszych informacji jest zbędne (charakterystyka produktu 
leczniczego sama w sobie stanowi syntezę ważnych informacji), może dezorientować 
pacjentów (mogą oni nie zwrócić uwagi na ważne informacje zapisane w charakterystyce 
produktu leczniczego, a nieumieszczone w streszczeniu najważniejszych informacji), a także 
obniżać czytelność (np. w przypadku ulotek publikowanych w kilku językach). 
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Poprawka 52
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1) podejmują wszelkie właściwe środki, 
aby zachęcać lekarzy, farmaceutów i 
innych pracowników służby zdrowia, a 
także pacjentów do informowania 
właściwych organów krajowych o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych;

Or. fr

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii musi być przejrzystszy i w większym 
stopniu angażować pacjentów.

Poprawka 53
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 103

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie może oddelegować 
część zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszego tytułu innemu państwu 
członkowskiemu, pod warunkiem że to 
ostatnie wyrazi zgodę na piśmie.

Państwo członkowskie nie może 
oddelegować zadań powierzonych mu na 
mocy niniejszego tytułu. Może zwrócić się 
o szkolenie i pomoc do innego państwa 
członkowskiego, pod warunkiem, że to 
ostatnie wyrazi zgodę na piśmie.

Delegujące państwo członkowskie 
informuje Komisję, Agencję i pozostałe 
państwa członkowskie o fakcie delegacji w 
formie pisemnej. Delegujące państwo 
członkowskie oraz Agencja upubliczniają 

Wnioskujące państwo członkowskie i 
szkolące państwo członkowskie 
przedstawiają szczegółowy plan szkolenia 
i pomocy, zawierający stosowny budżet, 
Komisji i Agencji, które finansują go z 
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taką informację. funduszy publicznych Unii.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie należy dawać państwom członkowskim możliwości unikania odpowiedzialności za nadzór 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zarządzanie funduszami przeznaczonymi 
na dokonywanie czynności związanych z
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, funkcjonowaniem sieci 
informacyjnych oraz nadzór rynku 
znajduje się pod stałą kontrolą właściwych 
władz krajowych w celu zagwarantowania 
jego niezależności.

Czynności związane z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
funkcjonowanie sieci informacyjnych oraz 
nadzór rynku otrzymują finansowanie ze 
środków publicznych wystarczające do 
realizacji powierzonych zadań.
Zarządzanie funduszami przeznaczonymi 
na finansowanie tych czynności znajduje 
się pod stałą kontrolą właściwych organów
krajowych w celu zagwarantowania jego 
niezależności.

Przepis w akapicie 1 nie wyklucza 
pobierania opłat od posiadaczy pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu na 
przeprowadzenie tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

Przepis zawarty w akapicie 1 nie wyklucza 
pośredniego pobierania zasobów 
uzupełniających na wykonywanie 
wspomnianej działalności przez organy 
krajowe, pod warunkiem ścisłego 
zagwarantowania ich niezależności.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy zapewnić ścisłą niezależność finansową działań w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. W związku z tym powinno się unikać bezpośredniego 
pobierania opłat, mogącego prowadzić do ustanowienia stosunków typu „opłaty za 
świadczone usługi”.
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Poprawka 55
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;

(1) skrócone informacje na temat 
systemów zarządzania ryzykiem w zakresie 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny 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 56
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków, który 
będzie powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków, który 
będzie powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
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rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących bezpieczeństwa leków 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości przynajmniej 
następujące informacje:

rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących bezpieczeństwa leków 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości przynajmniej 
następujące informacje:

(1) systemy zarządzania ryzykiem w 
zakresie produktów leczniczych 
dopuszczonych zgodnie z niniejszą 
dyrektywą;

(1) skrócone informacje na temat 
systemów zarządzania ryzykiem w zakresie 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z niniejszą dyrektywą;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Dokumenty techniczne powinny być 
prezentowane w formacie skróconym, w wersji dla niespecjalistów. Ulotka dołączana do 
opakowania i dodatkowa charakterystyka produktu również powinny być publikowane na 
krajowych stronach internetowych, gdyż zawierają one podstawowe informacje na temat 
stosowania leków, kluczowe dla ich bezpiecznego użytkowania.

Poprawka 57
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 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 produktów leczniczych, o 
którym mowa w art. 23 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, w przypadku których 
wydanie pozwolenia uzależnione jest od 
spełnienia określonych warunków lub 
wymogów;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Chociaż przepisy prawne bardzo 
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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 58
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 – punkt 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 produktów leczniczych, o 
którym mowa w art. 23 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, w przypadku których 
wydanie pozwolenia uzależnione jest od 
spełnienia określonych warunków lub 
wymogów;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Dokumenty techniczne powinny być 
prezentowane w formacie skróconym, w wersji dla niespecjalistów. Ulotka dołączana do 
opakowania i dodatkowa charakterystyka produktu również powinny być publikowane na 
krajowych stronach internetowych, gdyż zawierają one podstawowe informacje na temat 
stosowania leków, kluczowe dla ich bezpiecznego użytkowania.

Poprawka 59
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) najbardziej aktualna elektroniczna 
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wersja ulotki dołączanej do opakowania i 
charakterystyki produktu w przypadku 
wszystkich istniejących i nowych 
produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Dokumenty techniczne powinny być 
prezentowane w formacie skróconym, w wersji dla niespecjalistów. Ulotka dołączana do 
opakowania i dodatkowa charakterystyka produktu również powinny być publikowane na 
krajowych stronach internetowych, gdyż zawierają one podstawowe informacje na temat 
stosowania leków, kluczowe dla ich bezpiecznego użytkowania.

Poprawka 60
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3b) krótki dokument zawierający historię 
zmian wprowadzonych w informacjach na 
temat produktu.
Wszystkie informacje zamieszczane na 
stronach internetowych poświęconych 
bezpieczeństwu, w tym informacje 
określone w pkt 1 do 3a niniejszego 
artykułu, prezentowane są w formie 
zrozumiałej dla ogółu społeczeństwa. 
Informacje na temat bezpieczeństwa i 
potencjalnego ryzyka związanego z 
produktami leczniczymi podawane są w 
kontekście ogólnych wykazanych korzyści.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny i zrozumiały. Dokumenty techniczne powinny być 
prezentowane w formacie skróconym, w wersji dla niespecjalistów. Ulotka dołączana do 
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opakowania i dodatkowa charakterystyka produktu również powinny być publikowane na 
krajowych stronach internetowych, gdyż zawierają one podstawowe informacje na temat 
stosowania leków, kluczowe dla ich bezpiecznego użytkowania.

Poprawka 61
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) najbardziej aktualna elektroniczna 
wersja ulotki dołączanej do opakowania i 
charakterystyki produktu w przypadku 
wszystkich istniejących i nowych 
produktów leczniczych; 

(3b) krótki dokument zawierający historię 
zmian wprowadzonych w informacjach na 
temat produktu.

Wszystkie informacje zamieszczane na 
stronach internetowych poświęconych 
bezpieczeństwu, w tym wszystkie 
informacje określone w pkt 1 do 3a 
niniejszego artykułu, prezentowane są w 
formie zrozumiałej dla ogółu 
społeczeństwa. 

Or. en

Uzasadnienie

Informacje zamieszczane na krajowych stronach internetowych poświęconych bezpieczeństwu 
powinny być prezentowane w sposób jasny 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. 
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Poprawka 62
Ashley Fox

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 106 a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Gdy Agencja lub właściwe organy 
krajowe podają do publicznej wiadomości 
informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, 
wszelkie dane osobowe lub informacje o 
charakterze tajemnicy handlowej są 
usuwane, chyba że ich publiczne 
ujawnienie jest niezbędne dla ochrony 
zdrowia publicznego.

4. Gdy Agencja lub właściwe organy 
krajowe podają do publicznej wiadomości 
informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, 
wszelkie dane osobowe lub informacje o 
charakterze tajemnicy handlowej są 
usuwane w konsultacji z posiadaczem 
pozwolenia na wprowadzanie do obrotu, 
chyba że ich publiczne ujawnienie jest 
niezbędne dla ochrony zdrowia 
publicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Konsultacje z posiadaczem pozwolenia na wprowadzanie do obrotu są potrzebne, by 
zapewnić, że poufne informacje handlowe nie zostaną ujawnione przez przypadek. 

Poprawka 63
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 

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 
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bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. 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. 

Or. fr

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 64
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej lub przy użyciu 
jakichkolwiek innych stosownych środków 
przez pacjentów i pracowników służby 
zdrowia.

Or. fr
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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 65
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 – ustęp 3 – akapity pierwszy oraz 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 ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, w ciągu 15 
dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”), informacji o wszystkich 
podejrzewanych poważnych działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, 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 
streszczeniu charakterystyki produktu 
leczniczego, 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 

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

niepożądane, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty, 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
streszczeniu charakterystyki produktu 
leczniczego, w ciągu 90 dni od otrzymania 
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Or. fr

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 66
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci.

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia i pacjenci, przy czym wskazują, 
czy działania te odnotowano przy dawkach 
stosowanych zazwyczaj u człowieka w 
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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 
streszczeniu charakterystyki produktu 
leczniczego.

Or. fr

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 67
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 lub za pomocą 
wszelkich innych właściwych środków.

Or. fr

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.
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Poprawka 68
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 
wyniku błędnego zastosowania, czy też w 
wyniku zastosowania niedozwolonego w 
streszczeniu charakterystyki produktu 
leczniczego.

Or. fr

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 69
Philippe Juvin

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

Or. fr

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 
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 70
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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 Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
wraz z przedstawicielami Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi przeprowadzić publiczne 
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przesłuchanie. Po konsultacji z 
zainteresowanymi stronami Agencja 
opracowuje wytyczne dotyczące 
organizacji i prowadzenia przesłuchań 
publicznych.
Na przesłuchaniach publicznych należy 
również uwzględniać skuteczność i 
korzyści, jakie przynosi dany produkt, a 
także uprzednie oceny stosunku korzyści 
do ryzyka, przeprowadzone przez Komitet 
ds. Produktów Leczniczych lub grupę 
koordynacyjną w ramach procedury 
wydawania pozwoleń na wprowadzanie do 
obrotu, opisanej w ust. 107l.

Or. en

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 71
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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.
W tym celu może przeprowadzić publiczne 
przesłuchanie w ramach analizy stosunku 
korzyści do ryzyka.

Or. fr



PE438.448v01-00 42/44 AM\803594PL.doc

PL

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 72
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 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.

Or. fr

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.
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Poprawka 73
Philippe Juvin

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

Or. fr

Uzasadnienie

Wprowadzenie streszczenia najważniejszych informacji jest zbędne (charakterystyka produktu 
leczniczego sama w sobie stanowi syntezę ważnych informacji), może dezorientować 
pacjentów (mogą oni nie zwrócić uwagi na ważne informacje zapisane w charakterystyce 
produktu leczniczego, a nieumieszczone w streszczeniu najważniejszych informacji), a także 
obniżać czytelność (np. w przypadku ulotek publikowanych w kilku językach). 

Poprawka 74
Sylvana Rapti

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 
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Eudravigilance, wszystkie okresowe 
raporty o bezpieczeństwie powinny być 
przedkładane również właściwym 
organom krajowym w państwie, w którym 
wydano pozwolenie na wprowadzanie 
danego produktu do obrotu.

Or. en


