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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cele wniosków zmieniających dyrektywę 2001/83/WE i rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
zgadzają się z celami ogólnymi, jakimi jest zapewnienie lepszej ochrony zdrowia obywateli 
UE i właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego produktów leczniczych stosowanych 
u ludzi. W związku z tym wnioski służą w szczególności stworzeniu jasnych ram prawnych 
w zakresie dostarczania informacji o produktach leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę w celu zwiększenia racjonalnego stosowania tych produktów leczniczych. Dzięki 
wnioskowi zagwarantowano zakaz kierowania do ogółu społeczeństwa reklam produktów 
leczniczych wydawanych wyłącznie na receptę.

Cele te należy osiągnąć poprzez:

• zapewnienie wysokiej jakości informacji dzięki spójnemu stosowaniu jasno 
określonych norm w całej Wspólnocie;

• umożliwienie dostarczania informacji za pośrednictwem kanałów dostosowanych do 
potrzeb i możliwości różnych grup pacjentów;

• umożliwienie posiadaczom pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dostarczania 
zrozumiałych, obiektywnych i nie mających charakteru promocyjnego informacji na temat 
korzyści i ryzyka związanych ze stosowaniem ich produktów leczniczych;

• zapewnienie monitorowania i środków wykonawczych w celu zagwarantowania, że 
informujący przestrzegają kryteriów jakości, unikając jednocześnie zbędnej biurokracji.

Oto uwagi dotyczące poszczególnych celów:

Komisja stwierdziła, że pacjenci coraz bardziej interesują się swoim zdrowiem i pragną 
bardziej aktywnie uczestniczyć w dotyczących go procesach. Optymalne rezultaty leczenia 
można zatem uzyskać wyłącznie w przypadku, gdy pacjenci dysponują informacjami na temat 
przyjmowanych produktów leczniczych, co umożliwia im podejmowanie świadomych 
decyzji oraz bardziej racjonalne stosowanie produktów leczniczych. Sprawozdawca komisji 
opiniodawczej zgadza się z Komisją co do tego, że działanie na szczeblu wspólnotowym 
w obszarze informacji dla pacjentów może mieć pozytywny wpływ na zdrowie publiczne. 
Ponadto chciałby podkreślić, że informacje o produktach leczniczych wydawanych wyłącznie 
na receptę uwzględniające potrzeby i oczekiwania pacjentów mogą wspierać aspekt 
profilaktyki.

Faktem jest natomiast, że dostępne obecnie informacje o produktach leczniczych 
wydawanych wyłącznie na receptę w UE nie są wystarczające ani aktualne. Znalezienie 
informacji jest uzależnione od tego, jak dobrze dany obywatel posługuje się internetem 
i iloma językami włada. 

Ponadto brak zharmonizowanych warunków dotyczących treści informacji powoduje, że 
w poszczególnych państwach członkowskich przyjęto bardzo rozbieżne przepisy i praktyki 
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dotyczące dostarczania tych informacji. Skutkuje to nierównym dostępem do informacji 
o produktach leczniczych. 

Działanie w tym zakresie ma teraz szczególne znaczenie, ponieważ postęp techniczny 
umożliwia obywatelom uzyskanie za pośrednictwem internetu dostępu do informacji, ale też 
– nieświadomie – reklam z całego świata, dlatego są oni narażeni na informacje 
wprowadzające w błąd i niepełne. W związku z tym sprawozdawca komisji opiniodawczej 
uważa, że należy w trybie pilnym to zmienić, udostępniając obywatelom UE informacje 
zgodne z przepisami, godne zaufania i nie mające charakteru promocyjnego. UE musi działać 
na rzecz rzetelnego informowania stanowiącego przeciwwagę dla wprowadzających w błąd 
reklam obecnych w internecie.

W tym kontekście należy skoncentrować się na ulotce dołączanej do opakowania. Informacje 
w tej ulotce należy tak zmodyfikować, by były zrozumiałe dla każdego obywatela. Jest to tym 
pilniejsze, że obecna forma ulotki jest nieodpowiednia, gdyż może wywoływać u pacjentów 
strach i prowadzić do przerwania leczenia. Wniosek Komisji zasadniczo zmierza do 
zmodyfikowania ulotki. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej chciałby jeszcze raz podkreślić, że zakaz kierowania 
do ogółu społeczeństwa w UE reklam produktów leczniczych wydawanych wyłącznie na 
receptę powinien zostać utrzymany. Jest także przekonany, że właściwe organy krajowe oraz 
pracownicy służby zdrowia są nadal ważnym źródłem informacji o produktach leczniczych 
dla ogółu społeczeństwa, dostrzega jednak również, że posiadacze pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu stanowią cenne źródło nie mających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych. 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej zdaje sobie sprawę z tego, że zapewnienie informacji 
o wysokiej jakości, które nie mają charakteru promocyjnego, wymaga systemów 
monitorowania, które zagwarantują przestrzeganie zharmonizowanych norm jakości. 

Z zadowoleniem przyjmuje zatem wniosek Komisji, w którym pozostawiono państwom 
członkowskim swobodę wyboru najbardziej odpowiednich mechanizmów monitorowania 
i określono ogólną zasadę, że monitorowanie powinno odbywać się po rozpowszechnieniu 
informacji, ponieważ jest to najbardziej efektywne i wiąże się z najmniejszą biurokracją.  

Sprawozdawca komisji opiniodawczej dostrzega zwłaszcza potrzebę ulepszeń w odniesieniu 
do finansowania Europejskiej Agencji Leków (EMEA), którą to kwestię poruszono 
w poprawkach.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja 
przedstawiła komunikat do Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczący 
„Sprawozdania w sprawie bieżącej 
praktyki w zakresie dostępności dla 
pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych”. Ze sprawozdania 
tego wynika, że państwa członkowskie 
przyjmują różne zasady i praktyki odnośnie 
do przekazywania informacji, co powoduje 
nierówny dostęp pacjentów i ogółu 
społeczeństwa do informacji dotyczących 
produktów leczniczych. Z doświadczenia 
uzyskanego przy stosowaniu obecnych ram 
prawnych wynika także, że istnieją 
rozbieżności w interpretacji 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
reklamy oraz różnice pomiędzy krajowymi 
przepisami dotyczącymi informacji.

(1) W dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja 
przedstawiła komunikat do Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotyczący 
„Sprawozdania w sprawie bieżącej 
praktyki w zakresie dostępności dla 
pacjentów informacji dotyczących 
produktów leczniczych”. Ze sprawozdania 
tego wynika, że państwa członkowskie 
przyjmują różne zasady i praktyki odnośnie 
do przekazywania informacji, co powoduje 
nierówny dostęp pacjentów i ogółu 
społeczeństwa do informacji dotyczących 
produktów leczniczych. Z doświadczenia 
uzyskanego przy stosowaniu obecnych ram 
prawnych wynika także, że istnieją 
rozbieżności w interpretacji 
wspólnotowych przepisów dotyczących 
reklamy oraz różnice pomiędzy krajowymi 
przepisami dotyczącymi informacji, co 
wskazuje na pilną potrzebę dokonania 
rozróżnienia na reklamę i informację.

Uzasadnienie

Brak jasności w rozróżnieniu na informację i reklamę tworzy rozbieżności w dostępie do 
informacji w UE, narażając odbiorców na różne, mniej lub bardziej ścisłe, interpretacje 
wprowadzane przez państwa członkowskie w odniesieniu do definicji treści, którą można 
uznać lub nie za reklamę.

Poprawka 2

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 

(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 
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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”). 

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”), a także dotyczące 
kontroli przez Agencję środków 
podejmowanych przez producenta po 
otrzymaniu informacji o skutkach 
niepożądanych oraz odpowiedniej i 
natychmiastowej aktualizacji w 
literaturze.

Uzasadnienie

Należy uwzględnić fakt, iż po sporządzeniu sprawozdań dotyczących ryzyka przewidzianych 
w art. 24-26 rozporządzenia konieczne jest ścisłe monitorowanie dalszego rozwoju procesu, 
przede wszystkim włączając wynik oceny naukowej z obserwacji ze stosowania produktów 
leczniczych.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5a) Jeśli okaże się, że dodatkowe koszty 
ponoszone przez Agencję w ramach 
wstępnej kontroli niektórych rodzajów 
informacji na podstawie niniejszego 
rozporządzenia nie są pokrywane z opłat 
pobieranych w tym celu od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
należy poddać przeglądowi wysokość 
wkładu Unii Europejskiej do budżetu 
Agencji. Na poziomie państw 
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członkowskich należy zatem dążyć do 
odpowiedniego dostosowania tego wkładu 
Unii Europejskiej.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 20 b – 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 rozpowszechnianiem, chyba że 
informacje te są dostępne na stronie 
internetowej, na której rozpowszechniane 
treści są kontrolowane przez państwo 
członkowskie zgodnie z art. 100h 
dyrektywy 2001/83/WE.

Uzasadnienie

Poprawka ta jest spójna z przepisami art. 100h dyrektywy 2001/83/WE.

Poprawka 5

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

3. W ciągu 120 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 120 
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i mogą być opublikowane. dni, informacje zostają uznane za 
zatwierdzone i mogą być opublikowane.

Uzasadnienie

Uzasadnienie Europejskiej Agencji Leków pozwoli na większą przejrzystość i skuteczność 
w procesie przygotowywania informacji. Przedłużenie z 60 do 120 dni terminu uzgodnionego 
przyjmowania rozpowszechnianych informacji ma na celu zapewnienie Agencji lepszych 
warunków przekazywania opinii.

Poprawka 6

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli Agencja zgłosi sprzeciw wobec 
przedstawionych informacji, a posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
uzna ten sprzeciw za nieuzasadniony, 
Agencja pozwala posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu –
na jego wniosek – składać dalsze petycje w 
formie pisemnej i/lub w postaci ustnego 
przesłuchania przeprowadzonego w 
terminie 30 dni roboczych od otrzymania 
takiego wniosku przez Agencję. Agencja 
przekazuje swoją odpowiedź posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 
terminie 30 dni roboczych.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu zapewnienie większej skuteczności i przejrzystości całej 
procedury. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera l)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) W art. 57 ust. 1 akapit drugi litera l) 
otrzymuje brzmienie:
(l) stworzenie bazy danych we wszystkich 
językach urzędowych UE o produktach 
leczniczych, dostępnej dla ogółu 
społeczeństwa i zapewnienie, że jest 
uaktualniania i zarządzana niezależnie 
od interesów handlowych
przedsiębiorstw farmaceutycznych; baza 
danych ułatwia przegląd informacji już 
dopuszczonych do wykorzystania na 
ulotkach; baza danych zawiera sekcję 
odnoszącą się do produktów leczniczych 
dopuszczonych do leczenia dzieci; 
informacja dostarczona ogółowi 
społeczeństwa jest wyrażona w sposób 
właściwy i zrozumiały i jest skierowana 
do odbiorcy nie będącego specjalistą;

Uzasadnienie

Wzmocnienie roli Agencji w dziedzinie informowania odbiorców o produktach leczniczych 
wydawanych z przepisu lekarza jest kluczowe dla jakości informacji udostępnianych 
wszystkim obywatelom na tych samych warunkach. Zarządzanie bazą danych zawierającą 
informacje dla szerokiego odbiorcy musi podlegać kryteriom niezależności informacji w niej 
zawartych.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 57 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) W art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Baza danych przewidziana w ust. 1 
lit. l) zawiera streszczenia 
charakterystyk produktów, ulotkę oraz 
informację na etykiecie przeznaczone 
dla pacjenta lub użytkownika. Baza 
danych powinna rozwijać się etapami, 
najpierw obejmując produkty lecznicze 
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dopuszczone na podstawie niniejszego 
rozporządzenia i te dopuszczone na 
podstawie rozdziału 4 tytułu III 
dyrektywy 2001/83/WE i dyrektywy 
2001/82/WE odpowiednio. Baza danych 
ma być poszerzana w celu zawarcia 
wszelkich produktów leczniczych 
wprowadzonych do obrotu we 
Wspólnocie. Bazę danych należy aktywnie 
promować wśród obywateli Europy.
Gdzie jest to stosowne, baza danych 
musi zawierać także odniesienia do 
danych o próbach klinicznych aktualnie 
przeprowadzanych lub właśnie 
zakończonych, zawartych w bazie 
danych prób klinicznych przewidzianej 
w art. 11 dyrektywy 2001/20/WE. 
Komisja po konsultacji z państwami 
członkowskimi wydaje wytyczne o 
polach danych, które mogą być zawarte i 
które mogą być dostępne dla ogółu 
społeczeństwa.
Informacje przekazywane przez 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zatwierdzane przez organy 
krajowe, które muszą przesyłać je Agencji 
i włączać do swojej bazy danych dostępnej 
dla ogółu społeczeństwa.

Uzasadnienie

Baza danych musi zostać udostępniona ogółowi społeczeństwa jako najlepsze źródło 
obiektywnej informacji. Z tego względu państwa członkowskie, Komisja i sama Agencja nie 
powinny szczędzić wysiłków na rzecz zapewnienia skutecznego korzystania z bazy.
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