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Poprawka 8
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka ta ma być stosowana w całym tekście wniosku dotyczącego rozporządzenia.
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Poprawka 9
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 10
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Aby zagwarantować w całej 
Wspólnocie zharmonizowaną odpowiedź 
na obawy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów leczniczych stosowanych u 

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

Or. fr

Poprawka 11
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) W przypadku wydania dla produktu 
leczniczego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu pod warunkiem przeprowadzenia 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia lub w przypadku, gdy produkt 
ten jest objęty warunkami lub 
ograniczeniami dotyczącymi bezpiecznego 
i skutecznego stosowania produktu 
leczniczego, produkt taki powinien 

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

podlegać ciągłemu monitorowaniu po 
wprowadzeniu na rynek. Tak jak w 
przypadku wszystkich leków, pacjentów i 
personel medyczny należy zachęcać do 
zgłaszania wszystkich podejrzewanych 
skutków ubocznych produktów 
leczniczych, a publicznie dostępny wykaz 
takich produktów powinien być 
aktualizowany przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Mamy do czynienia z dużym problemem dotyczącym stosowania się do leczenia mającym 
poważne skutki dla zdrowia pacjentów i powodującym obciążenie dla krajowych systemów 
opieki zdrowotnej. Takie zdecydowane brzmienie tekstu mogłoby jeszcze bardziej zniechęcać 
pacjentów do stosowania się do leczenia i pośrednio wpływać na zgłaszanie ewentualnych 
skutków ubocznych w przypadku produktów nieuwzględnionych w tej kategorii. Należy 
zachęcać pacjentów i pracowników służby zdrowia do zgłaszania wszystkich możliwych 
skutków ubocznych.

Poprawka 12
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

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

Poprawka 13
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Konsekwencja ścisłego oddzielenia działań dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii od udzielania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 14
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 23 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja sporządza oraz publikuje wykaz 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, podlegających intensywnemu 
monitorowaniu.

Agencja sporządza oraz publikuje wykaz 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi. 

Or. en

Uzasadnienie

Wykazu substancji i produktów podlegających specjalnym warunkom lub wymogom nie 
należy określać jako „podlegający intensywnemu monitorowaniu”, gdyż poszczególne leki nie 
powinny podlegać różnym stopniom monitorowania, a takie zdecydowane brzmienie tekstu 
mogłoby zniechęcać pacjentów do stosowania się do leczenia.

Poprawka 15
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Agencja we współpracy z państwami 
członkowskimi opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów. Wszyscy obywatele 
państw członkowskich Unii Europejskiej 
mają możliwość takiego zgłaszania 
skutków ubocznych na odległość w języku 
ojczystym. 

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

Or. fr
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Poprawka 16
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 17
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wykaz produktów leczniczych 
poddanych intensywnemu 
monitorowaniu, o których mowa w art. 23 
niniejszego rozporządzenia;

(4) wykaz produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 23 niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
pozwolenie podlega niektórym warunkom 
lub wymogom;

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 18
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) wykaz produktów leczniczych 
poddanych intensywnemu 
monitorowaniu, o których mowa w art. 23 
niniejszego rozporządzenia;

(4) wykaz produktów leczniczych, o 
których mowa w art. 23 niniejszego 
rozporządzenia, w przypadku których 
pozwolenie podlega niektórym warunkom 
lub wymogom;

Or. en

Uzasadnienie

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Poprawka 19
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 20
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 21
Anja Weisgerber

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Poprawka 22
Ashley Fox

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 23
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Wnioski z oceny, zalecenia, opinie i 
decyzje podjęte przez komitety, o których 
mowa w art. 56 ust. 1 lit. a) i aa) 
niniejszego rozporządzenia oraz grupę 
koordynacyjną, właściwe organy krajowe i 
Komisję w ramach procedur 
przewidzianych w art. 28, 28a i 28b 
niniejszego rozporządzenia oraz w sekcji 2 
i 3 rozdziału 3 tytułu IX dyrektywy 

(10) Wnioski z oceny, zalecenia, opinie i 
decyzje podjęte przez komitety, o których 
mowa w art. 56 ust. 1 lit. a) i aa) 
niniejszego rozporządzenia oraz grupę 
koordynacyjną, właściwe organy krajowe i 
Komisję w ramach procedur 
przewidzianych w art. 28, 28a i 28b 
niniejszego rozporządzenia oraz w sekcji 2 
i 3 rozdziału 3 tytułu IX dyrektywy 
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2001/83/WE. 2001/83/WE.

Wszystkie informacje opublikowane na 
krajowych stronach internetowych nt. 
bezpieczeństwa leków, w tym informacje, 
o których mowa w pkt 1 – 10 niniejszego 
artykułu, są przedstawiane w sposób 
zrozumiały dla ogółu społeczeństwa. 
Informacje dotyczące bezpieczeństwa i 
potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez 
produkt leczniczy podaje się w kontekście 
ogólnie potwierdzonych korzyści. 

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 24
Antonyia Parvanova

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en



AM\804884PL.doc 15/26 PE438.462v01-00

PL

Uzasadnienie

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

Poprawka 25
Ashley Fox

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustępy 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja monitoruje wybrane pozycje 
literatury medycznej pod kątem doniesień 
o podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu.

1. Agencja monitoruje pozycje literatury 
medycznej pod kątem doniesień o 
podejrzewanych skutkach ubocznych 
powodowanych przez produkty lecznicze 
stosowane u ludzi, zawierające niektóre 
substancje aktywne. Publikuje wykaz 
monitorowanych substancji aktywnych 
oraz publikacje podlegające temu 
monitorowaniu.

2. Agencja wprowadza w bazie danych 
Eudravigilance odpowiednie informacje z 
wybranej literatury. 

2. Agencja wprowadza w bazie danych 
Eudravigilance odpowiednie informacje z 
literatury.

Or. en

Uzasadnienie

Agencja mogłaby sprawdzać wszystkie publikacje medyczne dotyczące dobrze znanych 
substancji, w przeciwnym razie nie będzie mógł zostać zrealizowany zamiar zmniejszenia 
obciążenia pracą posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, jako że musiałby on 
sprawdzać, jakie publikacje kontrolowała Agencja, aby móc następnie kontrolować wszystkie 
pozostałe publikacje. 
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Poprawka 26
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii ocenia periodyczne 
uaktualnione sprawozdania o 
bezpieczeństwie.

3. Europejski Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
dokonuje naukowej oceny stosunku 
korzyści do ryzyka danego produktu 
leczniczego w oparciu o wszelkie dostępne 
informacje, w tym periodyczne 
uaktualnione sprawozdania o 
bezpieczeństwie i dane zarejestrowane w 
bazie danych Eudravigilance. 

Przygotowuje on sprawozdanie oceniające
w ciągu 90 dni po otrzymaniu 
periodycznego uaktualnionego 
sprawozdania o bezpieczeństwie i przesyła 
je do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Przygotowuje on naukowe sprawozdanie 
na temat stosunku korzyści do ryzyka 
danego produktu leczniczego w ciągu 90 
dni po otrzymaniu periodycznego 
uaktualnionego sprawozdania o 
bezpieczeństwie i przesyła je posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz grupie koordynacyjnej ds. oceny 
ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

W terminie 30 dni od otrzymania 
sprawozdania oceniającego posiadacz 
pozwolenia może przedłożyć Agencji
swoje uwagi.

W terminie 30 dni od otrzymania 
sprawozdania oceniającego posiadacz 
pozwolenia i grupa koordynacyjna ds. 
oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii mogą
przedłożyć swoje uwagi Europejskiemu 
Komitetowi ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. 

Na następnym posiedzeniu po upływie 
terminu przesyłania uwag przez posiadacza 
pozwolenia, Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
przyjmuje sprawozdanie oceniające bez 
zmian lub ze zmianami, uwzględniając 
wszelkie uwagi przekazane przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu. 

Na następnym posiedzeniu po upływie 
terminu przesyłania uwag przez posiadacza 
pozwolenia i grupę koordynacyjną ds. 
oceny ryzyka w ramach nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii 
Europejski Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
przyjmuje sprawozdanie oceniające bez 
zmian lub ze zmianami, uwzględniając 
wszelkie przekazane uwagi. 
Sprawozdanie oceniające niezwłocznie 
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podaje się do publicznej wiadomości za 
pośrednictwem europejskiej strony 
internetowej nt. bezpieczeństwa leków, 
począwszy od [18 miesięcy od daty, o 
której mowa w art. 3].

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 27
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. W terminie 30 dni od przyjęcia
sprawozdania Europejski Komitet ds. 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii przyjmuje opinię w 
sprawie utrzymania, zmiany, zawieszenia 
lub cofnięcia przedmiotowego pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu. 

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury Agencji, poprzez ścisłe oddzielenie działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii od udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu. 
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Poprawka 28
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 29
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„aa) Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, który 
jest odpowiedzialny za dokonanie oceny, 
po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu i z punktu widzenia nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu w procedurze scentralizowanej;”
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 30
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii składa 
się z:

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

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

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

b) pięciu członków i pięciu zastępców, w 
tym co najmniej jednego przedstawiciela 
pracowników służby zdrowia, co najmniej 
jednego przedstawiciela pacjentów i co 
najmniej jednego przedstawiciela 
konsumentów, powołanych przez Komisję, 
na podstawie publicznego ogłoszenia, po 
konsultacji z Parlamentem Europejskim. 

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

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 31
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

2. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii są 
powoływani na podstawie odpowiedniego 
doświadczenia w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i oceny 
ryzyka produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, w celu 
zagwarantowania najwyższego poziomu 
specjalistycznych kwalifikacji i szerokiego 
spektrum właściwej wiedzy 
specjalistycznej. Nie są oni hierarchicznie 
zależni od krajowych komisji ds. pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu ani od 
Komitetu ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi. W tym celu 
dyrektor wykonawczy Agencji wspiera 
zarząd i Komisję, aby zagwarantować 
ostateczny skład Komitetu pokrywający 
obszary naukowe odpowiednie do 
wykonywanych zadań.

Or. fr
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Uzasadnienie

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

Poprawka 32
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii powoływani są na 
czteroletnią kadencję, która może być 
jednokrotnie przedłużona. Komitet wybiera 
spośród swoich członków 
przewodniczącego na trzyletnią kadencję, 
która może być jednokrotnie przedłużona. 

3. Członkowie i zastępcy członków
Komitetu ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
powoływani są na trzyletnią kadencję, 
która może być jednokrotnie przedłużona. 
Komitet wybiera spośród swoich członków 
przewodniczącego na trzyletnią kadencję, 
która może być jednokrotnie przedłużona. 

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 33
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Art. 61 ust. 3, 4, 7 i 8 mają zastosowanie 4. Artykuł 61 ust. 3, 4, 7 i 8 mają 
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do Komitetu Doradczego ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

zastosowanie do Komitetu ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 34
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu Doradczego ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii nie mogą zwracać się o 
instrukcje ani przyjmować instrukcji od 
właściwych organów krajowych, 
organizacji ani osób fizycznych. Pełnią 
powierzone im obowiązki w sposób 
obiektywny i bezstronny.

5. Członkowie i zastępcy członków 
Komitetu ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii nie 
mogą zwracać się o instrukcje ani 
przyjmować instrukcji od właściwych 
organów krajowych, organizacji ani osób 
fizycznych. Pełnią powierzone im 
obowiązki w sposób obiektywny i 
bezstronny.

Or. fr

Uzasadnienie

Dostosowanie do nowej struktury Agencji, poprzez ścisłe oddzielenie działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii od udzielania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu. 
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Poprawka 35
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 61a – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Przedstawiciele właściwych organów 
krajowych są upoważnieni do 
uczestnictwa w posiedzeniach Komitetu 
Doradczego ds. Oceny Ryzyka w ramach 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii, aby ułatwić właściwą 
koordynację działań Agencji i właściwych 
organów krajowych. Mogą udzielać 
wyjaśnień lub informacji, jeśli otrzymają 
taką prośbę, lecz nie mogą próbować 
wpływać na przebieg dyskusji”.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji. Nie wyklucza to 
poboru opłat wnoszonych przez 

„4. Działania dotyczące nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
użytkowania sieci komunikacyjnych i 
nadzoru rynku są pod stałą kontrolą 
zarządu, w celu zagwarantowania 
niezależności Agencji, i przeznacza się na 
nie odpowiednie finansowanie publiczne 
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posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, przeznaczonych na prowadzenie 
tych działań przez Agencję.”

współmierne do powierzonych zadań. Nie 
wyklucza to pośredniego pozyskiwania
dodatkowych środków na prowadzenie 
tych działań przez Agencję, pod 
warunkiem bezwzględnego 
zagwarantowania jej niezależności.”

Or. fr

Uzasadnienie

Musi zostać zagwarantowana bezwzględna niezależność finansowa działań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Należy zatem unikać pobierania bezpośrednich 
opłat, które mogą prowadzić do zależności typu „opłata za wykonane usługi”.

Poprawka 37
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. fr
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Uzasadnienie

Uwzględnienie podsumowania najważniejszych informacji jest zbędne (gdyż podsumowanie 
charakterystyki produktu jest już samo w sobie syntezą najważniejszych informacji), może 
wprowadzać w błąd pacjentów (mogą oni pominąć ważne informacje zawarte w 
podsumowaniu charakterystyki produktu, lecz nieuwzględnione w podsumowaniu 
najważniejszych informacji) i powodować problemy z czytelnością tekstu (np. w przypadku 
ulotek informacyjnych publikowanych w kilku językach).

Poprawka 38
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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. There is a risk that 
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the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


