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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POPRAWKI

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

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 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 

skreślony
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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.

Or. en

Poprawka 2

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 18 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(18) W celu uproszczenia zasad zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych,
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i państwa członkowskie powinny
przekazywać drogą elektroniczną 
informacje o takich przypadkach wyłącznie 
do bazy danych i sieci przetwarzania 
danych, o której mowa w art. 57 ust. 1 lit. 
d) rozporządzenia (WE) nr 726/2004 (dalej 
zwanej „bazą danych Eudravigilance).

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Pacjenci muszą jednak mieć bezpośredni dostęp do danych z bazy Eudravigilance. 
Gwarantuje to łatwy dostęp do dotyczących interesu publicznego informacji wysokiej jakości i 
ich szybkie upowszechnianie.
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Poprawka 4

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28a) Niniejsza dyrektywa stosuje się z 
zastrzeżeniem dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 
października 1995 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zakresie przetwarzania 
danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych1 oraz 
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 45/2001 z 
dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zakresie 
przetwarzania danych osobowych przez 
instytucje i organy wspólnotowe oraz 
swobodnego przepływu takich danych2. W 
celu wykrycia, oceny i zrozumienia 
działań niepożądanych oraz zapobiegania 
im, wskazywania i podejmowania działań 
mających na celu obniżenie ryzyka i 
zwiększenie korzyści płynących z 
produktów leczniczych dla ochrony 
zdrowia publicznego powinno być możliwe 
przetwarzanie danych osobowych w 
systemie Eudravigilance przy zachowaniu 
zgodności z prawodawstwem UE w 
zakresie ochrony danych.
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników leków, które ma miejsce na kilku etapach 
procesu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, powinno odbywać się zgodnie z 
zasadami ochrony danych ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.
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Poprawka 5

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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. en

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 8
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dodaje się art. 21a w brzmieniu: skreślony

„Artykuł 21a

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

1) podjęcie pewnych środków w celu 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w ramach systemu 
zarządzania ryzykiem;

2) przeprowadzenie badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia;

3) spełnienie wymogów dotyczących 
rejestrowania i zgłaszania działań 
niepożądanych, bardziej restrykcyjnych 
niż te, o których mowa w tytule IX;
4) wszelkie inne warunki lub 
ograniczenia w odniesieniu do 
bezpiecznego i skutecznego stosowania 
produktu leczniczego.

W razie potrzeby w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu określa się 
terminy spełnienia warunków.”

Or. en

Uzasadnienie

Artykuł ten nie wnosi żadnej wartości dodanej. Na szczeblu europejskim i na szczeblu państw 
członkowskich istnieją już przepisy mające na celu przyspieszenie procedur wydawania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, dotyczące pacjentów, u których nie ma innych 
możliwości leczenia (wielolekoodporny wirus HIV, nieuleczalne nowotwory lub przypadki, w 
których dostępne metody leczenia przynoszą mierne wyniki itp.). Artykuł ten może prowadzić 
do uogólnienia uproszczonych i przyspieszonych procedur wydawania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu również na przypadki, w których nie występują niezaspokojone 
potrzeby w zakresie leczenia. 



PE431.039v01-00 10/20 PA\799721PL.doc

PL

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7a) Szczegółowe porządki obrad 
posiedzeń grup koordynacyjnych muszą 
być podawane do publicznej wiadomości 
najpóźniej dzień przed posiedzeniem. 
Szczegółowe protokoły z posiedzeń grup 
koordynacyjnych wraz z podjętymi 
decyzjami oraz szczegółowymi 
informacjami i wyjaśnieniami 
dotyczącymi głosowania, w tym 
stanowiskami mniejszościowymi, muszą 
być podawane do publicznej wiadomości 
w terminie miesiąca od posiedzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Podejmowanie decyzji w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinno być 
całkowicie przejrzyste, by gwarantować pełne informowanie wszystkich zainteresowanych 
stron, zwłaszcza w celu przywrócenia wiary pacjentów i obywateli w odpowiedzialność 
organów ds. zdrowia.

Poprawka 8

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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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 
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. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 9

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

„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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Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 10

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie: Państwa członkowskie:

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 pacjentów, lekarzy, szpitale, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
organów krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 11

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Uzasadnienie

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

Poprawka 12

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Za finansowanie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii odpowiedzialne są organy 
publiczne, gdyż odpowiadają one za ochronę zdrowia publicznego i przyjęły na siebie
odpowiedzialność za wydanie pozwolenia.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu przekazują drogą elektroniczną 
właściwym organom krajowym informacje
o wszystkich ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na 
podległym im terytorium, w ciągu 15 dni 
od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
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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.

o tym zdarzeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest jak najszybsze 
przekazanie informacji organom krajowym, by umożliwić im uzyskanie jasnej wizji 
niepożądanych działań występujących na podległym im terytorium, a następnie podjęcie 
odpowiednich decyzji w celu ochrony zdrowia publicznego bez zbędnej zwłoki, zgodnie z 
zasadą ostrożności.

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną właściwym organom 
krajowym informacji o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych innych niż 
ciężkie działania niepożądane.

Or. en

Uzasadnienie

Obowiązkiem posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest jak najszybsze 
przekazanie informacji organom krajowym, by umożliwić im uzyskanie jasnej wizji 
niepożądanych działań występujących na podległym im terytorium, a następnie podjęcie 
odpowiednich decyzji w celu ochrony zdrowia publicznego bez zbędnej zwłoki, zgodnie z 
zasadą ostrożności.
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Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwa członkowskie mają dostęp do 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych 
poprzez bazę Eudravigilance i oceniają 
jakość danych otrzymanych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Państwa te, w stosownych przypadkach,
angażują pacjentów i pracowników służby 
zdrowia we wszelkie działania następcze 
związane z otrzymanymi zgłoszeniami 
oraz domagają się przeprowadzenia 
działań następczych w związku z tymi 
zgłoszeniami przez posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są 
zobowiązani do przekazania do bazy 
Eudravigilance wszelkich otrzymanych 
informacji uzupełniających.

4. Właściwe organy państw członkowskich
mają dostęp do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych poprzez bazę 
Eudravigilance i oceniają jakość danych 
otrzymanych od posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. W stosownych 
przypadkach angażują one pacjentów i 
pracowników służby zdrowia we wszelkie 
działania następcze związane z 
otrzymanymi zgłoszeniami oraz 
zapewniają działania następcze w związku 
z tymi zgłoszeniami. Posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przekazują właściwym organom wszelkie 
otrzymane informacje uzupełniające.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Państwa członkowskie rejestrują 
informacje o wszelkich podejrzewanych 
działaniach niepożądanych, jakie 
występują na ich terytorium i na które 
zwrócili im uwagę pracownicy służby 
zdrowia, szpitale i pacjenci, posiadacze 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz programy zgłaszania błędnego 
stosowania leków i zapobiegania mu.

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 leków 
oraz za pomocą wszelkich innych 
właściwych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Zagwarantowanie jakości i krytycznej analizy stosownych danych jest obowiązkiem organów 
krajowych.
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Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na swoim najbliższym 
posiedzeniu zwołanym po zakończeniu 
okresu zgłaszania uwag przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w ust. 2, przyjmuje 
sprawozdanie oceniające ze zmianami lub 
bez nich, uwzględniając wszelkie 
komentarze zgłoszone zgodnie ze 
wspomnianym ustępem.

3. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii na swoim najbliższym 
posiedzeniu zwołanym po zakończeniu 
okresu zgłaszania uwag przez posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, o 
którym mowa w ust. 2, przyjmuje 
sprawozdanie oceniające ze zmianami lub 
bez nich.

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dokonaniu oceny okresowych 
raportów o bezpieczeństwie właściwe 
władze krajowe rozważą, czy konieczne są 
działania związane z warunkami 

Właściwe organy krajowe rozważą, czy 
konieczne są działania związane z 
warunkami określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu danego produktu 
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określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu danego produktu 
leczniczego. 

leczniczego. 

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

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

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

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja podaje do publicznej wiadomości 
zalecenia, opinie i decyzje, o których 
mowa w art. 107b-107l za pośrednictwem 
europejskiego portalu internetowego 
dotyczącego bezpieczeństwa leków.

Agencja podaje do publicznej wiadomości 
okresowe aktualizacje raportów o 
bezpieczeństwie, sprawozdania naukowe 
oceniające stosunek korzyści do ryzyka 
dla danego produktu leczniczego,
zalecenia, opinie i decyzje, o których 
mowa w art. 107b-107l, za pośrednictwem 
europejskiego portalu internetowego 
dotyczącego bezpieczeństwa leków.

Or. en
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Uzasadnienie

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


