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Poprawka 9
Ashley Fox w imieniu grupy politycznej ECR
Anja Weisgerber w imieniu grupy politycznej PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. Dotyczy to 
informacji o badaniach 
nieinterwencyjnych, o środkach 
towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 
informacji, które przedstawiają produkt 
leczniczy w kontekście choroby, której 
należy zapobiec lub którą należy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, należy również 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”).

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. Dotyczy to 
informacji o eksperymentalnych badaniach 
nieinterwencyjnych, o środkach 
towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 
informacji, które przedstawiają produkt 
leczniczy w kontekście choroby, której 
należy zapobiec lub którą należy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, należy również 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”), chyba że zawartość 
informacji została już zweryfikowana 
przez właściwy organ krajowy, a do 
Agencji lub właściwego organu krajowego 
należy skontrolowanie środków, które 
mają zostać podjęte przez producenta po 
otrzymaniu informacji o skutkach 
niepożądanych, a następnie odpowiednio i 
natychmiast zaktualizowane w literaturze.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu ograniczenie obciążeń biurokratycznych związanych z wymogiem 
weryfikacji przez Agencję wszelkich informacji dotyczących produktu.
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Poprawka 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. Dotyczy to 
informacji o badaniach 
nieinterwencyjnych, o środkach 
towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 
informacji, które przedstawiają produkt 
leczniczy w kontekście choroby, której 
należy zapobiec lub którą należy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, należy również 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”).

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
udostępnieniem. Dotyczy to informacji o 
badaniach nieinterwencyjnych, o środkach 
towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 
informacji, które przedstawiają produkt 
leczniczy w kontekście choroby, której 
należy zapobiec lub którą należy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, należy również 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”).

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Nie mające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 11
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. Dotyczy to 
informacji o badaniach 
nieinterwencyjnych, o środkach 
towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 
informacji, które przedstawiają produkt 
leczniczy w kontekście choroby, której 
należy zapobiec lub którą należy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, należy również 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”).

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, że 
określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. W przypadku 
produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi, dopuszczonych do obrotu zgodnie z 
tytułem II rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, należy również wprowadzić 
przepisy dotyczące określonych rodzajów 
informacji, które powinny zostać najpierw 
zweryfikowane przez Europejską Agencję 
Leków (zwaną dalej „Agencją”), a do 
Agencji należy skontrolowanie środków, 
które mają zostać podjęte przez 
producenta po otrzymaniu informacji o 
skutkach niepożądanych, a następnie 
odpowiednio zaktualizowane w literaturze.

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka odnosi się do informacji, które nie zostały zatwierdzone przez 
właściwe organy podczas rejestracji produktów leczniczych i w rzeczywistości stanowią
ukrytą informację „poszukującą” odbiorcy. Wszelkie istotne informacje na temat badań 
znajdują się na ulotce dołączanej do opakowania oraz w charakterystyce produktu 
leczniczego, które stanowią część dokumentacji wniosku o rejestrację.

Poprawka 12
Ashley Fox w imieniu grupy politycznej ECR
Anja Weisgerber w imieniu grupy politycznej PPE

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
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Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy 
podlegają weryfikacji przez Agencję przed 
ich rozpowszechnianiem.

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy 
podlegają weryfikacji przez Agencję lub 
właściwy organ krajowy przed ich 
rozpowszechnianiem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu ograniczenie obciążeń biurokratycznych związanych z wymogiem 
weryfikacji przez Agencję wszelkich informacji dotyczących produktu.

Poprawka 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy 
podlegają weryfikacji przez Agencję przed 
ich rozpowszechnianiem.

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy 
podlegają weryfikacji przez Agencję przed 
ich udostępnieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Nie mające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i 
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
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(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Dla celów ust. 1 posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu przedkłada 
Agencji wzór informacji, które mają być 
rozpowszechniane.

2. Dla celów ust. 1 posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu przedkłada 
Agencji wzór informacji, które mają być 
udostępniane.

Or. en

Uzasadnienie

Dyrektywa musi być zorientowana na pacjenta. Nie mające promocyjnego charakteru 
informacje o produktach leczniczych muszą być zatem udostępniane pacjentom i
społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 
ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 
dostęp do informacji, jeżeli jej potrzebują (odwrotnie niż na zasadzie „poszukiwania” 
(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają 
informacje wśród pacjentów i społeczeństwa).

Poprawka 15
Anja Weisgerber

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
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dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja 
nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za 
zatwierdzone i mogą być opublikowane.

dyrektywy 2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązek zgłoszenia sprzeciwu w ciągu 60 dni może być zbyt krótki dla Europejskiej Agencji 
Leków przede wszystkim dlatego, że nie można w tej chwili przewidzieć liczby wniosków.
Należy skreślić ten przepis, aby uniknąć sytuacji, w której zgoda wydawana jest 
automatycznie, ponieważ do Agencji napłynęło zbyt wiele wniosków.

Poprawka 16
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20b – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. Jeżeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane.

3. W ciągu 90 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja może zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE, odpowiednio 
uzasadniając swoją decyzję. Jeżeli 
Agencja nie wyrazi sprzeciwu w ciągu 90 
dni, informacje zostają uznane za 
zatwierdzone i mogą być opublikowane.

Or. en

Uzasadnienie

Uzasadnienie Europejskiej Agencji Leków pozwoli na większą przejrzystość i skuteczność 
w procesie przygotowywania informacji. Proponowany przez Komisję sześćdziesięciodniowy 
termin na przyznanie milczącej zgody na udostępnienie informacji przez posiadaczy 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydaje się niewystarczający dla Agencji, aby mogła 
należycie wykonać należące do niej zadania. Termin dziewięćdziesięciodniowy wydaje się 
właściwszy, gdyż umożliwia Agencji sprawdzenie informacji i jednocześnie pozwala 
pacjentom na jak najszybsze korzystanie z nowych, innowacyjnych leków.
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