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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Oba omawiane wnioski dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (w sprawie 
rozporządzenia i w sprawie dyrektywy) są niezwykle aktualne. Polemika dotycząca 
szczepionki na grypę AH1N1, wprowadzonej do obrotu w wyniku niezwykle szybkiej 
procedury, to przykład utraty wiary obywateli w zdolność władz do zagwarantowania im 
ochrony. Niedawny sondaż wykazał, że 61% francuskich lekarzy nie ma zamiaru poddać się 
szczepieniu. Sytuacja ta to kolejny dowód – jeśli ktoś jeszcze potrzebuje dowodów – że Unia 
Europejska potrzebuje skutecznej polityki nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, by 
uspokoić i chronić obywateli.

W ostatnich latach odnotowano niestety kilka przypadków leków, które – chociaż zostały 
wprowadzone do obrotu w wyniku standardowej procedury – wywoływały niebagatelne 
skutki uboczne: 
- rofekoksyb (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): lek przeciwzapalny o skuteczności nie większej 

niż ibuprofen, dopuszczony do obrotu w 1999 r., a wycofany w 2004 r., spowodował tysiące 
śmiertelnych udarów mózgu,
- paroksetyna: lek przecidepresyjny (Deroxat®, Seroxat®) zwiększający ryzyko samobójstw;
- rimonabant (Acomplia®): lek przeciwko otyłości, wprowadzony do obrotu bez 
wystarczającej oceny i wycofany z europejskiego rynku półtora roku później.
Liczne procesy wykazały, że firmy farmaceutyczne mają tendencję do ukrywania informacji o 
niepożądanych działaniach ich leków tak długo, jak to możliwe, gdyż mogłyby one 
spowodować spadek sprzedaży. 
We wszystkich wspomnianych przypadkach mogliśmy zobaczyć, że powolny proces 
decyzyjny i nieujawnianie informacji o działaniach niepożądanych przyniosły szkodę 
pacjentom. 

Ludzkie koszty działań niepożądanych są nie do zaakceptowania; koszty finansowe z kolei są 
olbrzymie, a ponosimy je my wszyscy – dotyczą one 5% hospitalizacji i są przyczyną 5% 
zgonów w szpitalu. 

Od oceny do dopuszczenia do obrotu – nadzór i informowanie o leku

Ocenę przeprowadza się w ograniczonym okresie na wybranej próbie pacjentów. Rolą 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jest dalsze wzbogacanie wiedzy na temat 
działań niepożądanych, by ograniczyć szkody, jakie przynoszą one społeczeństwu.

Sprawozdawczyni obawia się, że dyrektywa osłabi system nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii zamiast go wzmocnić, a to z następujących przyczyn: 

1. Plany zarządzania ryzykiem i inne badania prowadzone po wydaniu pozwolenia mogą 
posłużyć za pretekst do złagodzenia ocen przed wydaniem pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu. Sytuacja taka nadal powinna stanowić wyjątek. 

2. Zniesienie obowiązku finansowania ze źródeł publicznych grozi sprowadzeniem systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do roli usługodawcy firm farmaceutycznych. 
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Sprawozdawczyni proponuje – wręcz przeciwnie – wzmocnić niezależne krajowe i regionalne 
systemy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

3. Rozszerzenie uprawnień firm farmaceutycznych w zakresie zbierania, analizy i interpretacji 
danych stawia je wobec niemożliwego do zaakceptowania konfliktu interesów. Firmy te 
muszą mieć możliwość udziału w badaniu działań niepożądanych, ale pod kontrolą władz, a 
nie z pozycji monopolisty.

4. Zorganizowane „rozmycie” danych, przechowywanych bezpośrednio w olbrzymiej bazie 
elektronicznej Eudravigilance, bez procedury pozwalającej zagwarantować jakość zawartości 
tej bazy. Sprawozdawczyni proponuje, by bazę Eudravigilance zasilały wyłącznie organy 
państw członkowskich właściwe w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
(nie bezpośrednio przez pacjentów czy firmy farmaceutyczne, gdyż grozi to powstaniem 
nadmiernego „szumu informacyjnego”, uniemożliwiającego wykorzystanie istotnych 
danych).

5. Bardzo ograniczony dostęp ogółu społeczeństwa i niezależnych ekspertów do bazy 
Eudravigilance. Przejrzystość danych z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
jest niezbędna, by przywrócić zaufanie obywateli do organów ds. zdrowia. 

Niektóre propozycje są jeszcze zbyt nieśmiałe i wymagają wzmocnienia:

1. Formalne utworzenie europejskiego komitetu doradczego ds. zarządzania ryzykiem, 
mniemającego w istocie większych uprawnień ani większej niezależności niż obecna grupa 
robocza ds. nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, nie wnosi żadnej istotnej wartości 
dodanej. 
2. Utrzymano nieprzejrzystość danych z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii: pod pretekstem zachowania poufności informacji handlowych nie 
udostępniono na przykład okresowych sprawozdań o bezpieczeństwie. Sprawozdania te, 
podobnie jak wszystkie sprawozdania z oceny, należy niezwłocznie podawać do wiadomości 
publicznej.

Podsumowując:
 Należy zaostrzyć kryteria umożliwiające wydanie bezpieczniejszego pozwolenia na 

wprowadzenie do obrotu, wprowadzając wymóg, by mowy lek przynosił realny 
postęp w leczeniu; nie upowszechniać „szybkiej ścieżki”. 

 Zagwarantować jakość danych z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. 

 Zapewnić środki na skuteczny publiczny nadzór nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Zwiększyć przejrzystość.

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:
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także błędne stosowanie i stosowanie 
wykraczające poza przypadki przewidziane 
w charakterystyce produktu leczniczego, w 
tym stosowanie niezgodne z 
przeznaczeniem i nadużywanie produktu.

(5) Do celów jasności, należy zmienić 
definicję działania niepożądanego w celu 
zagwarantowania, by obejmowała ona nie 
tylko szkodliwe i niezamierzone skutki 
dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale 
także szkodliwe i niezamierzone skutki 
błędnego stosowania i stosowania 
wykraczającego poza przypadki 
przewidziane w charakterystyce produktu 
leczniczego, w tym stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem i
nadużywania produktu.  

Uzasadnienie

Definicja działania niepożądanego obejmuje wszystkie niezamierzone skutki stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem, w tym błędnego stosowania. Celem dyrektywy nie jest jednak 
przedstawienie ogólnych informacji o błędnym stosowaniu, lecz wyłącznie w związku z 
niezamierzonymi skutkami.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Planowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
każdego produktu leczniczego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinno odbywać się w kontekście 
systemu zarządzania ryzykiem i powinno 
być proporcjonalne do zidentyfikowanych i 
potencjalnych zagrożeń oraz 
zapotrzebowania na dodatkowe informacje 
na temat produktu leczniczego. Należy 
również zagwarantować, by wszelkie 

(7) Planowanie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
każdego produktu leczniczego przez 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu powinno odbywać się w kontekście 
systemu zarządzania ryzykiem i powinno 
być proporcjonalne do zidentyfikowanych i 
potencjalnych zagrożeń oraz 
zapotrzebowania na dodatkowe informacje 
na temat produktu leczniczego. Należy 
również zagwarantować, by wszelkie 
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kluczowe środki zawarte w systemie 
zarządzania ryzykiem były ujęte jako 
warunki w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu.

kluczowe środki zawarte w systemie 
zarządzania ryzykiem były ujęte jako 
warunki w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu. Jeżeli warunki zawarte w 
pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu nie 
zostaną spełnione w odpowiednim 
terminie, właściwe organy powinny mieć 
uprawnienie i zasoby odpowiednie do 
niezwłocznego zawieszenia lub 
unieważnienia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie spełniały nałożonego 
na nie wymogu przeprowadzania badań bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. Powoduje 
to, że lekarze i pacjenci nie mają pewności co do tego, czy niektóre najważniejsze leki 
stosowane do leczenia takich chorób, jak rak i choroby serca, są rzeczywiście skuteczne. 
Dlatego też należy wprowadzić w prawodawstwie bardziej rygorystyczne wymogi, by 
zapewnić prowadzenie przez firmy farmaceutyczne zapowiadanych badań.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 8 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) W celu zapewnienia gromadzenia 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
danych dotyczących bezpieczeństwa 
dopuszczonych do obrotu produktów 
leczniczych, właściwe organy powinny być 
upoważnione do zażądania wykonania 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia w momencie przyznania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
w terminie późniejszym, a wymóg ten 
powinien być ujęty jako jeden z warunków 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

(8) W celu zapewnienia gromadzenia 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
danych dotyczących bezpieczeństwa 
dopuszczonych do obrotu produktów 
leczniczych, właściwe organy powinny być 
upoważnione do zażądania wykonania 
badań bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia w momencie przyznania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
w terminie późniejszym, a wymóg ten 
powinien być ujęty jako jeden z warunków 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Jeżeli warunki zawarte w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu nie zostaną 
spełnione w odpowiednim terminie, 
właściwe organy powinny mieć 
uprawnienia i zasoby odpowiednie do 
niezwłocznego zawieszenia lub 
unieważnienia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. 
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Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach przedsiębiorstwa nie spełniały nałożonego 
na nie wymogu przeprowadzania badań bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia. Powoduje 
to, że lekarze i pacjenci nie mają pewności co do tego, czy niektóre najważniejsze leki 
stosowane do leczenia takich chorób, jak rak i choroby serca, są rzeczywiście skuteczne. 
Dlatego też należy wprowadzić w prawodawstwie bardziej rygorystyczne wymogi, by 
zapewnić prowadzenie przez firmy farmaceutyczne zapowiadanych badań.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(9) Jeżeli w razie niezaspokojonej 
potrzeby medycznej produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu pod warunkiem 
przeprowadzenia badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia lub w przypadkach,
gdy pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 
podlega warunkom i ograniczeniom 
związanym z bezpiecznym i skutecznym 
stosowaniem produktu leczniczego, 
produkt leczniczy powinien być 
intensywnie monitorowany na rynku.
Należy koniecznie dopilnować, by 
wzmocniony system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie 
prowadził do przedwczesnego 
dopuszczenia do obrotu. Pacjenci i 
pracownicy służby zdrowia powinni być 
zachęcani do zgłaszania wszystkich 
podejrzewanych działań niepożądanych 
takich produktów leczniczych, co powinno 
być zaznaczone na opakowaniu 
zewnętrznym za pomocą określonego 
symbolu oraz za pomocą odpowiedniej 
formuły wyjaśniającej w ulotce, a 
ogólnodostępny wykaz takich produktów 
leczniczych powinien być prowadzony i 
aktualizowany przez Europejską Agencję 
Leków ustanowioną rozporządzeniem
(WE) nr 726/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 
2004 r. ustanawiającym wspólnotowe 
procedury wydawania pozwoleń dla 
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produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru 
nad nimi oraz ustanawiającym Europejską 
Agencję Leków (zwaną dalej „Agencją”).

Uzasadnienie

Szczególne ostrzeżenia dotyczące intensywnie monitorowanych leków pomogą pracownikom 
służby zdrowia i pacjentom rozpoznawać nowe leki objęte intensywnym nadzorem i podniosą 
świadomość potrzeby zgłaszania wszelkich potencjalnych działań niepożądanych, co Instytut 
Medycyny USA zalecał już w sprawozdaniu z 2006 r. Środek ten można jeszcze ulepszyć, 
dodając na pudełku piktogram, np. czarny trójkąt (▼), dobrze znany i stosowany już w 
niektórych państwach członkowskich.

Poprawka 5

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) W celu umożliwienia pracownikom
służby zdrowia oraz pacjentom łatwej 
identyfikacji najważniejszych informacji
na temat stosowanych przez nich leków, 
charakterystyka produktu leczniczego i 
ulotka dołączona do opakowania powinny 
zawierać zwięzłą sekcję dotyczącą 
kluczowych informacji na temat produktu 
leczniczego, a także informacje w jaki 
sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania.

(10) W terminie pięciu lat od wejścia w 
życie niniejszej dyrektywy Komisja 
powinna, po konsultacjach z 
organizacjami pacjentów i konsumentów, 
organizacjami pracowników służby 
zdrowia, państwami członkowskimi i 
innymi zainteresowanymi stronami, 
przedłożyć Parlamentowi Europejskiemu i 
Radzie sprawozdanie oceniające na temat
czytelności streszczeń charakterystyki
produktu i ulotek dołączanych do 
opakowania. Po dokonaniu analizy tych 
danych Komisja powinna w stosownych 
przypadkach przedstawić wnioski mające 
na celu poprawę układu i treści 
charakterystyki produktu i ulotek 
dołączanych do opakowania, by zapewnić, 
że stanowią one cenne źródło informacji
dla ogółu społeczeństwa i pracowników 
służby zdrowia.
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Uzasadnienie

Pojęcie streszczenia jest problematyczne; ważniejsze jest czytelne zredagowanie ulotki w celu 
upewnienia się, że pacjent przeczyta wszystkie niezbędne informacje.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 17 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) W celu dalszego ulepszenia 
koordynacji zasobów między państwami 
członkowskimi państwa członkowskie 
powinny być upoważnione do 
delegowania niektórych swoich zadań w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii innym państwom 
członkowskim.

(17) Każde państwo członkowskie 
powinno być odpowiedzialne za nadzór 
nad niepożądanymi działaniami
występującymi na jego terytorium. W celu 
dalszego podnoszenia poziomu wiedzy 
fachowej w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii państwa 
członkowskie powinno się zachęcać do 
organizowania szkoleń oraz do regularnej 
wymiany informacji i wiedzy fachowej.

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie wszelkich 
niepożądanych działań leków wprowadzanych do obrotu na jego terytorium i za odpowiednie 
działania następcze. 

Poprawka 7

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 19 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. W tym 
samym celu posiadacze pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu powinni przesyłać
właściwym organom uprzednie 
powiadomienie o ogłoszeniach
dotyczących bezpieczeństwa, a organy 

(19) W celu zwiększenia poziomu 
przejrzystości procesów nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, państwa 
członkowskie powinny stworzyć i 
utrzymywać krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków. 
Posiadacze pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu powinni być zobowiązani do 
przedkładania właściwym organom
ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa,
które zamierzają rozpowszechniać, w celu 
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powinny przekazywać sobie nawzajem
takie powiadomienia.

uzyskania uprzedniego pozwolenia. 
Niezwłocznie po otrzymaniu takiego 
wniosku organy powinny przekazywać 
sobie nawzajem uprzednie powiadomienie 
o tych ogłoszeniach dotyczących 
bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Należy zapewnić, że żadne informacje na temat leków przekazywane przez przedsiębiorstwa 
ogółowi społeczeństwa nie są informacjami reklamowymi. Zasadę wcześniejszego 
zatwierdzania informacji stosuje się już do ulotek dołączanych do opakowania i kampanii 
publicznych, a także w omawianym obecnie wniosku w sprawie informacji dla ogółu 
społeczeństwa na temat leków wydawanych na receptę, dlatego ze względu na spójność 
powinno się ją stosować również do informacji z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 28 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(28) Mając na uwadze ochronę zdrowia 
publicznego, należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań związanych z 
nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez właściwe organy 
krajowe.

Uzasadnienie

Działania z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii powinny być finansowane 
ze środków publicznych nie tylko w celu zapewnienia ich niezależności, ale również dlatego, 
że państwa członkowskie powinny być w pełni odpowiedzialne za nadzór nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii (również pod względem finansowania), gdyż to one ponoszą 
koszty związane ze skutkami ubocznymi (w postaci zapadalności na choroby i śmiertelności). 
Według Komisji Europejskiej „szacuje się, że powodem 5% wszystkich hospitalizacji jest 
niepożądane działanie leków, że występuje ono u 5% wszystkich hospitalizowanych pacjentów 
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oraz że stanowi ono piątą z najczęstszych przyczyn zgonów w szpitalu”.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 29 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29a) Niniejsza dyrektywa powinna być 
stosowana niezależnie od dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
i swobodnego przepływu tych danych1 i 
rozporządzenia (WE) nr 45/2001/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
18 grudnia 2000 r. o ochronie osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez instytucje i 
organy wspólnotowe i o swobodnym 
przepływie 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 produktów 
leczniczych z myślą o ochronie zdrowia 
publicznego powinno być możliwe 
przetwarzanie danych osobowych w 
systemie Eudravigilance przy zachowaniu 
zgodności z prawodawstwem UE w 
zakresie ochrony danych. Cel ten stanowi 
istotny interes publiczny, który można 
uzasadnić, jeżeli możliwe do 
zidentyfikowania dane dotyczące zdrowia 
są przetwarzane tylko w razie 
konieczności, a zaangażowane strony 
oceniają tę konieczność na każdym etapie 
procesu nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Uzasadnienie

Wniosek dotyczy wysoce poufnych informacji osobowych, które należy w pełni chronić. Zob. 
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również opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z kwietnia 2009 r.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 — punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) pkt 11) otrzymuje brzmienie: skreślony
„11) Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona”

Uzasadnienie

Proponujemy przywrócić pierwotne sformułowanie (art. 1 pkt 11 skonsolidowanej dyrektywy 
2001/83/WE), wyraźnie odnoszące się do normalnych warunków stosowania leku, co pozwala 
w szczególności uniknąć mylenia z przypadkami stosowania niezgodnego z przeznaczeniem 
lub nadużywania. 

Poprawka 11

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 — punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

14) Podejrzewane działanie niepożądane: 
działanie niepożądane, w odniesieniu do 
którego nie można wykluczyć związku 
przyczynowego między zdarzeniem, a 
produktem leczniczym.

14) Podejrzenie niepożądanego działania 
produktu leczniczego: zdarzenie
niepożądane, w odniesieniu do którego nie 
można wykluczyć związku przyczynowego 
między zdarzeniem a produktem 
leczniczym.

Uzasadnienie

Termin „działanie niepożądane” należy zastąpić bardziej precyzyjnym, fachowym i 
międzynarodowym terminem „niepożądane działanie produktu leczniczego”. Odpowiada on 
również wersji angielskiej („adverse drug reaction”). Wskazówka redakcyjna: w razie 
przyjęcia poprawki konieczne są odpowiednie zmiany w pozostałym tekście dyrektywy oraz w 
tekście rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
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Poprawka 12

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 — ustęp 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

15) Badania bezpieczeństwa badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia: 
wszelkie badania dotyczące 
dopuszczonego do obrotu produktu 
leczniczego prowadzone w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka, potwierdzenia profilu
bezpieczeństwa produktu leczniczego lub 
pomiaru skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.

15) Badania z zakresu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii po 
wydaniu pozwolenia: Badania nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii po 
wydaniu pozwolenia: wszelkie badania 
dotyczące produktu leczniczego
dopuszczonego do obrotu wcześniej z 
powodów związanych ze zdrowiem 
publicznym w przypadku braku 
alternatywnej metody leczenia lub 
prowadzone na wniosek organów 
odpowiedzialnych za zdrowie po 
wprowadzeniu danego produktu 
leczniczego do obrotu w celu 
zidentyfikowania, opisania lub ilościowego 
określenia ryzyka wystąpienia działań 
niepożądanych lub oceny profilu działań 
niepożądanych produktu leczniczego, bądź 
jego stosunku korzyści do ryzyka lub 
pomiaru skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.

Uzasadnienie

Badanie prowadzone po wydaniu pozwolenia ma na celu nadzorowanie niepożądanego 
wpływu leków na człowieka. Nie ma na celu monitorowania „bezpieczeństwa po wydaniu 
pozwolenia”. Prowadzone po wydaniu pozwolenia badania dotyczące bezpieczeństwa nie 
mają ułatwiać uzyskiwaniu pozwoleń na wprowadzenie do obrotu bez wystarczającej oceny. 

Poprawka 13

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 — ustęp 28 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw 28b) System zarządzania ryzykiem: zestaw
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działań i interwencji w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii, 
których celem jest identyfikacja i opisanie
ryzyka związanego ze stosowaniem 
produktów leczniczych, zapobieganie 
takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

konkretnych działań i interwencji w 
zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, których celem jest
ilościowe określenie ryzyka związanego ze 
stosowaniem produktów leczniczych lub 
zapobieganie już wykrytemu ryzyku, jak i 
później zidentyfikowanemu, łącznie z 
oceną skuteczności tych interwencji, bądź 
zapewnienie wczesnego zidentyfikowania 
nowego ryzyka.

Uzasadnienie

Wszystkie produkty lecznicze dostępne na europejskim rynku powinny być uważnie 
nadzorowane przez ogólny system nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, którego 
skuteczność należy zwiększyć zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Celem 
systemu zarządzania ryzykiem nie ma być „identyfikacja ryzyka związanego ze stosowaniem 
produktów leczniczych”: tę funkcję spełnia ocena dokonywana przed wydaniem pozwolenia 
na wprowadzenie do obrotu. System zarządzania ryzykiem ma umożliwiać zapobieganie 
ryzyku już wskazanemu dzięki ocenie dokonywanej przed wydaniem pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera d)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 — ustęp 28 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28c) System nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii: system wykorzystywany 
przez posiadaczy pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu i państwa 
członkowskie do wypełniania zadań i 
obowiązków wymienionych w tytule IX
oraz mający na celu monitorowanie 
bezpieczeństwa dopuszczonych do obrotu 
produktów leczniczych i wykrycie 
wszelkich zmian w ich stosunku korzyści 
do ryzyka.

28c) System nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii system umożliwiający 
posiadaczom pozwoleń na dopuszczenie 
do obrotu i państwom członkowskim, w 
celu wypełniania zadań i obowiązków 
wymienionych w tytule IX:

a) gromadzenie informacji użytecznych w 
nadzorowaniu produktów leczniczych, 
zwłaszcza informacji na temat działań 
niepożądanych występujących u 
człowieka, w tym w przypadku stosowania 
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niezgodnego z przeznaczeniem, 
nadużywania i błędnego stosowania 
produktów leczniczych; oraz

b) naukową ocenę tych informacji w celu 
wykrycia wszelkich zmian stosunku 
korzyści do ryzyka produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu. 

Uzasadnienie

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii to dział nauki oparty na obserwacji, mający 
przede wszystkim służyć pacjentom. Jego zadaniem nie jest nadzór „bezpieczeństwa 
produktów leczniczych” (wyrażenie niejednoznaczne, wykorzystujące słownictwo 
wprowadzające w błąd ze względu na pozytywne skojarzenia): dane nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie są danymi handlowymi zbieranymi przez firmy 
farmaceutyczne w ramach obsługi posprzedażnej. Celem nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest nadzorowanie niepożądanego wpływu leków na człowieka. 

Poprawka 15

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 1 – litera d a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – punkty 32 a), 32 b) i 32 c) (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dodaje się następujące punkty:
„32 a) Błędne stosowanie produktu 
leczniczego: nieumyślna czynność lub 
niewykonanie czynności związanej z 
produktem leczniczym, mogące 
powodować ryzyko dla pacjenta lub 
działanie niepożądane. Błędnego 
stosowania produktu leczniczego z 
definicji można uniknąć, gdyż odnosi się 
ono do czynności, która powinna być 
wykonana, a wykonana nie została w 
leczeniu pacjenta przy użyciu produktów 
leczniczych. Błędne stosowanie produktu 
leczniczego może dotyczyć jednego lub 
kilku etapów w obiegu produktu 
leczniczego, np. wyboru produktu 
leczniczego w katalogu, wydania recepty, 
rozdzielania leków, analizy recept, 
przygotowania leków recepturowych, 
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składowania, wydania leku, podania leku, 
informowania i obserwacji medycznej, a 
także punktów styku, np. przekazywania 
lub przepisywania.
32b) Stosowanie produktu leczniczego 
niezgodne z przeznaczeniem: stosowanie 
produktu leczniczego niezgodnie z 
zaleceniami określonymi w 
charakterystyce produktu leczniczego. 
32c) Medycznie uzasadnione stosowanie 
niezgodne ze wskazaniami: szczególny 
przypadek stosowania rozmyślnie 
niezgodnego z zaleceniami z sekcji 
„wskazania” w streszczeniu 
charakterystyki produktu, ale opartego na 
danych z oceny.”

Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dla celów pkt 3a pierwszego akapitu, w 
przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa 
w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, streszczenie zawiera:  
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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>.

a) oświadczenie o treści: „Ten nowo 
dopuszczony produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu w celu 
podniesienia wiedzy na temat jego 
niepożądanych działań. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać <nazwa, adres 
internetowy, adres pocztowy i numer 
telefonu właściwych władz krajowych> 
lub zgłaszać bezpośrednio w aptece.”; 
b) wykrzyknik w czerwonym trójkącie. 
Symbol ten powinien znajdować się także 
na zewnętrznym opakowaniu z instrukcją 
zalecającą przeczytanie ulotki przed 
zażyciem leku. 

Uzasadnienie

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 7
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 21 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 

4. Właściwe władze krajowe opracowują 
sprawozdanie oceniające oraz uwagi 
dotyczące dokumentacji odnośnie do 
wyników badań farmaceutycznych i 
przedklinicznych, badań klinicznych oraz 
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systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające 
aktualizuje się z chwilą otrzymania 
nowych informacji istotnych dla oceny 
jakości, bezpieczeństwa i skuteczności 
danego produktu leczniczego.

systemu zarządzania ryzykiem i systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii dla danego produktu 
leczniczego. Sprawozdanie oceniające
określa naturalny przebieg choroby oraz, 
w stosownym przypadku, istniejące 
metody leczenia dla tej choroby. 
Sprawozdanie oceniające aktualizuje się z 
chwilą otrzymania nowych informacji 
istotnych dla oceny jakości, 
bezpieczeństwa i skuteczności danego 
produktu leczniczego.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Jeżeli produkt leczniczy spełnia 
niezaspokojone potrzeby medyczne, a 
stosunek korzyści do ryzyka można w jego 
przypadku uznać za dodatni, to 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;

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

2) przeprowadzenie badań bezpieczeństwa 
po wydaniu pozwolenia;

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;

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.

4) wszelkie inne warunki lub ograniczenia 
w odniesieniu do bezpiecznego i 
skutecznego stosowania produktu 
leczniczego.

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

dopuszczenie do obrotu określa się terminy 
spełnienia warunków. Jeżeli warunki 
zawarte w pozwoleniu na dopuszczenie do 
obrotu nie zostały spełnione przed 
wymaganym terminem, właściwe organy 
są uprawnione i dysponują odpowiednimi 
zasobami do natychmiastowego 
zawieszenia lub cofnięcia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka ma na celu dostosowanie tekstu do obowiązujących obecnie przepisów 
(rozporządzenie 507/2006), zgodnie z którymi scentralizowane warunkowe pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu może zostać udzielone wyłącznie w przypadku, gdy stosunek korzyści 
do ryzyka jest korzystny, korzyści dla zdrowia publicznego przewyższają ryzyko związane z 
koniecznością dostarczenia dodatkowych danych oraz gdy zostaną spełnione niezaspokojone 
potrzeby medyczne. Obecnie warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu muszą być co 
roku ponownie poddawane ocenie a w ulotce dołączonej do opakowania znajduje się 
informacja, że odnowienie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest uzależnione od 
spełnienia określonych warunków.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 11
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. W celu zapewnienia stałej oceny 
stosunku korzyści do ryzyka, właściwe
władze mogą w każdej chwili zażądać od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu przesłania danych
potwierdzających, że stosunek korzyści do 
ryzyka pozostaje korzystny.

4. W celu zapewnienia stałej oceny 
stosunku korzyści do ryzyka właściwe
organy mogą w każdej chwili zażądać od 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i od jego systemu zarządzania 
ryzykiem przesłania danych niezbędnych 
do ponownej oceny stosunku korzyści do 
ryzyka.

Poprawka 21

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

1. Ustanawia się grupę koordynacyjną do 
realizacji następujących celów:

1. Ustanawia się dwie grupy 
koordynacyjne:

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

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

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

b) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
107r;
c) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1.

ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, za 
wyjątkiem wszelkich kwestii dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.
W realizacji powierzonych jej zadań grupę 
koordynacyjną ds. wzajemnego 
uznawania i procedur 
zdecentralizowanych wspiera Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi, o którym mowa w art. 5 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.
b) Grupę koordynacyjną ds. oceny ryzyka 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii, do realizacji 
następujących celów:
i) analiza kwestii związanych z nadzorem 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu przez państwa członkowskie, 
zgodnie z art. 107c, 107e, 107g, 107l i 
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107r;
ii) badanie kwestii dotyczących zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu przyznanych przez państwa 
członkowskie, zgodnie z art. 35 ust. 1, we 
wszystkich kwestiach dotyczących nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tej grupy koordynacyjnej.
W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną ds. 
oceny ryzyka w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii wspiera 
Europejski Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Agencja zapewnia prowadzenie 
sekretariatu tych grup koordynacyjnych.

Poprawka 22

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.”

W ramach realizacji zadań w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii grupę koordynacyjną 
wspiera Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa) 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Uzasadnienie

Zmiana horyzontalna wymagana w całym wniosku: Wniosek ustanawia Komitet Doradczy ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii i powierza mu ważne 
zadania z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, ale przyznaje mu tylko rolę 
doradczą, a żadnych uprawnień: Należy zwiększyć rolę komitetu i odzwierciedlić ją w nazwie. 
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 14 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 27 – ustęp 2 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

Artykuł 63 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 ma zastosowanie do grup 
koordynacyjnych w zakresie przejrzystości 
i niezależności ich członków zarówno od 
Agencji, jak i od posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu.

Członek jednej grupy koordynacyjnej nie 
może być jednocześnie członkiem innej 
grupy koordynacyjnej.

Członkowie grupy koordynacyjnej ds. 
oceny ryzyka w zakresie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie są 
hierarchicznie zależni od krajowych 
instancji wydających pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu.
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Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) dodaje się lit. aa) w brzmieniu: skreślona
„aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego;”

Poprawka 25

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera a a) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera h a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) Dodaje się lit. ha) w następującym 
brzmieniu:
„ha) możliwą do oderwania część ulotki 
zawierającą następujący tekst: „wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać własnemu lekarzowi, 
farmaceucie lub <nazwa, adres 
internetowy, adres pocztowy i/lub numer 
telefonu oraz faksu właściwego organu 
krajowego>.”;”.

Poprawka 26

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 18 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

„Informacje, o których mowa w lit. aa) 
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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>.”

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 monitorowaniu
bezpieczeństwa kontynuowanemu po 
wydaniu pozwolenia. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać do <nazwa i adres 
internetowy właściwego organu 
krajowego>.”

Uzasadnienie

Ponieważ informacje na znajdujących się w opakowaniach ulotkach są często aktualizowane 
kilka razy w roku (średnio 2 do 3 razy), wytłuszczanie nowo dodanej informacji i zaznaczanie 
jej specjalnym symbolem powoduje ryzyko powstania u pacjentów mylnego wrażenia, że jest 
to ważniejsza informacja oraz podanie dezorientującej ulotki.

Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004,
dodaje się następujące dodatkowe
o ś w i a d c z e n i e :  „Niniejszy produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu. Wszystkie podejrzewane 
działania niepożądane należy zgłaszać do 
<nazwa i adres internetowy właściwego 

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się na liście, o której mowa w 
art. 23 rozporządzenia (WE) nr 726/2004,
ulotka zawiera następujące dodatkowe
elementy: 
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organu krajowego>.
(a) oświadczenie o treści: „Ten nowo 
dopuszczony produkt leczniczy podlega 
intensywnemu monitorowaniu w celu 
podniesienia wiedzy na temat jego 
niepożądanych działań. Wszystkie 
podejrzewane działania niepożądane 
należy zgłaszać <nazwa, adres 
internetowy, adres pocztowy i numer 
telefonu właściwych władz krajowych> 
lub zgłaszać bezpośrednio w aptece.”; 
(b) wykrzyknik w czerwonym trójkącie. 
Symbol ten powinien znajdować się także 
na zewnętrznym opakowaniu z instrukcją 
zalecającą przeczytanie ulotki przed 
zażyciem leku. 

Uzasadnienie

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20. 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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Poprawka 29

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

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, 
farmaceutów i innych pracowników służby 
zdrowia do informowania właściwych 
władz krajowych o podejrzewanych 
działaniach niepożądanych. Środki te 
powinny obejmować szkolenie 
pracowników służby zdrowia i pacjentów 
oraz publiczną kampanię informacyjną 
skierowaną do pacjentów. Organizacje 
zrzeszające pacjentów powinny 
uczestniczyć w kampaniach 
informacyjnych i szkoleniach 
skierowanych do pacjentów.
1a) prowadzą publiczne kampanie 
informacyjne na temat znaczenia, jakie 
ma powiadamianie o działaniach 
niepożądanych i o możliwych metodach 
ich zgłaszania; 
1b) ułatwiają bezpośrednie zgłoszenia 
pacjentów – oprócz metod z 
wykorzystaniem internetu – poprzez 
umieszczenie na przeznaczonej dla 
pacjenta ulotce informacyjnej możliwej do 
oderwania części, którą można przekazać 
lekarzowi, farmaceucie lub właściwym 
władzom krajowym;

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych zawierały 
informacje możliwie najwyższej jakości;

2) dopilnowują, by zgłoszenia o 
działaniach niepożądanych i bazy danych
zawierały informacje możliwie najwyższej 
jakości;

3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 
poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 

3) dopilnowują, by każdy biologiczny 
produkt leczniczy przepisywany, 
wydawany lub sprzedawany na ich 
terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 



AD\812590PL.doc 27/39 PE430.773v02-00

PL

biologiczny produkt leczniczy 
przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania;

niepożądanych, był możliwy do 
zidentyfikowania dzięki – o ile są dostępne 
– nazwie posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, międzynarodowej 
niezastrzeżonej nazwie (INN), nazwie 
produktu leczniczego i numerowi serii, 
przy wykorzystaniu standardowych 
formatów i procedur opracowanych 
zgodnie z art. 25 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004 i należytym uwzględnieniu 
postępów w systemie Eudravigilance; i 
wdrażają niezbędne działania w celu 
zagwarantowania identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych 
wydawanych pacjentom;
3a) dopilnowują, aby społeczeństwo 
uzyskiwało w odpowiednim czasie ważne 
informacje dotyczące kwestii z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii odnoszące się do 
stosowania produktów leczniczych oraz 
aby te dane były nieprzerwanie publicznie 
dostępne;
3b) podejmują działania niezbędne w celu 
ułatwienia obywatelom zgłaszania działań 
niepożądanych, a w szczególności 
udostępniając odpowiednie formularze w 
aptekach, opracowane zgodnie z 
kryteriami technicznymi i stosujące 
uproszczoną strukturę i język, zrozumiałe 
dla ogółu społeczeństwa; formularze te są 
przekazywane przez farmaceutów 
odpowiednim władzom;

4) podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który nie spełnia 
obowiązków określonych w niniejszym 
tytule, podlega skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom.

4) podejmują niezbędne środki w celu 
zapewnienia, że posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który nie spełnia 
obowiązków określonych w niniejszym 
tytule, podlega skutecznym, 
proporcjonalnym i odstraszającym karom.

Do celów stosowania akapitu pierwszego 
pkt 1) państwa członkowskie mogą 
nakładać szczególne wymagania na 
lekarzy, farmaceutów i innych 
pracowników służby zdrowia w 
odniesieniu do zgłaszania podejrzewanych 
poważnych lub nieoczekiwanych działań 
niepożądanych.

Do celów stosowania akapitu pierwszego 
pkt 1) państwa członkowskie mogą 
nakładać szczególne wymagania na 
lekarzy, farmaceutów i innych 
pracowników służby zdrowia w 
odniesieniu do zgłaszania podejrzewanych 
poważnych lub nieoczekiwanych działań 
niepożądanych.
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Uzasadnienie

Należy raczej zachęcać pacjentów i pracowników służby zdrowia, by przesyłali zgłoszenia 
właściwym organom, a nie firmom farmaceutycznym. Bezpośrednie zgłaszanie firmom rodzi 
obawy w zakresu prywatności użytkowników i opinii medycznych. Ponadto dałoby to firmom 
możliwość decydowania, czy zgłoszenie dotyczy „działań niepożądanych”, błędnego 
stosowania leków czy innych problemów. Zgłoszeniom od pacjentów powinny towarzyszyć 
kampanie informacyjne poświęcone znaczeniu takiego zgłaszania.

Poprawka 30

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 103 skreślony
Państwo członkowskie może oddelegować 
część zadań powierzonych mu na mocy 
niniejszego tytułu innemu państwu 
członkowskiemu, pod warunkiem że to 
ostatnie wyrazi zgodę na piśmie.
Delegujące państwo członkowskie 
informuje Komisję, Agencję i pozostałe 
państwa członkowskie o fakcie delegacji w 
formie pisemnej. Delegujące państwo 
członkowskie oraz Agencja upubliczniają 
taką informację.

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za wykrywanie wszelkich 
niepożądanych działań leków wprowadzanych do obrotu na jego terytorium i za odpowiednie 
działania następcze.

Poprawka 31

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 

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

na dopuszczenie do obrotu będących 
dodatkowym wkładem na rzecz 
przeprowadzenia tych działań przez 
właściwe władze krajowe.

Poprawka 32

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Każde państwo członkowskie tworzy i 
prowadzi krajowy portal internetowy 
dotyczący bezpieczeństwa leków, który 
będzie powiązany z europejskim portalem 
dotyczącym bezpieczeństwa leków 
ustanowionym zgodnie z art. 26 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004. Za 
pośrednictwem krajowych portali 
dotyczących bezpieczeństwa leków 
państwa członkowskie podają do 
publicznej wiadomości przynajmniej 
następujące informacje:
- (1) ulotki leków dostępnych na rynku 
krajowym w języku urzędowym danego 
kraju (i w stosownych przypadkach łącze 
do bazy danych EudraPharm EMEA);

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

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

(2) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

(2) wykaz produktów leczniczych 
podlegających intensywnemu 
monitorowaniu, o którym mowa w art. 23 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, oparte o 
formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

(3) ustrukturyzowane formularze 
internetowe do zgłaszania podejrzewanych 
działań niepożądanych przez pracowników 
służby zdrowia i pacjentów, w oparciu o 
formularze, o których mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004;
(4) porządki obrad posiedzeń Komitetu ds. 
Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii i grupy koordynacyjnej 
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oraz protokoły z ich posiedzeń wraz z 
podjętymi decyzjami oraz informacjami i 
wyjaśnieniami dotyczącymi głosowania, w 
tym stanowiskami mniejszościowymi;
(5) skierowane przez właściwe organy 
krajowe do posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu wnioski o 
stosowanie systemu zarządzania ryzykiem 
lub o przeprowadzenie badania po 
wydaniu pozwolenia, w stosownych 
przypadkach wraz z wyjaśnieniami 
dostarczonymi właściwemu organowi 
krajowemu przez posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, oraz 
ostateczną decyzję właściwego organu.

Uzasadnienie

Każde państwo członkowskie powinno mieć portal krajowej agencji ds. leków, by dostarczać 
ogółowi społeczeństwa informacji wysokiej jakości na temat leków. Większość krajów już ma 
taki portal, będący źródłem zatwierdzonych i wiarygodnych informacji na temat leków; 
poprawka ma na celu ustanowienie podstawy prawnej dla takich portali w odpowiedzi na 
sprawozdanie Komisji Europejskiej na temat obecnych praktyk w zakresie informowania 
pacjentów o produktach leczniczych. W portalu internetowym powinno znaleźć się miejsce na 
wszelkie informacje z zakresu bezpieczeństwa i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 33

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia.

1. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do rejestrowania 
podejrzewanych działań niepożądanych we 
Wspólnocie lub w krajach trzecich, na 
które zwrócono im uwagę, zgłoszonych 
przez pacjentów lub pracowników służby 
zdrowia z ich własnej inicjatywy, albo 
występujących w kontekście badań
klinicznych lub badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu dopilnowują, aby zgłoszenia te 
były dostępne w jednym punkcie na 
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terenie Wspólnoty.

W drodze odstępstwa od pierwszego 
akapitu podejrzewane działania 
niepożądane występujące w kontekście 
badań klinicznych są rejestrowane i 
zgłaszane zgodnie z dyrektywą 
2001/20/WE.

Podejrzewane działania niepożądane 
występujące w kontekście badań 
klinicznych są rejestrowane i zgłaszane
również zgodnie z dyrektywą 2001/20/WE.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu nie może odmówić przyjęcia 
zgłoszeń o podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych w formie 
elektronicznej przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

2. Posiadacz pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu przekazuje właściwym organom 
krajowym wszelkie zgłoszenia o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłane przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia w terminie 7 
dni od otrzymania zgłoszenia. Posiadacz 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
informuje pacjenta i pracownika służby 
zdrowia, że jego zgłoszenie zostało 
przekazane właściwym organom, 
odpowiedzialnym za działania następcze.
Właściwe organy krajowe nie mogą 
odmówić przyjęcia zgłoszeń o 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych przesłanych pocztą, 
telefonicznie, faksem lub w formacie 
elektronicznym przez pacjentów i 
pracowników służby zdrowia.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną do 
bazy danych i sieci przetwarzania danych, 
o której mowa w art. 24 rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004 (dalej zwanej „bazą 
Eudravigilance”) informacji o wszystkich 
podejrzewanych ciężkich działaniach 
niepożądanych, które wystąpiły na terenie 
Wspólnoty i w krajach trzecich, w ciągu 15 
dni od otrzymania zgłoszenia lub – w 
przypadku braku zgłoszenia – od dnia, w 
którym dany posiadacz uzyskał informację 
o tym zdarzeniu.

3. Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu są zobowiązani do 
przekazywania drogą elektroniczną
właściwym organom krajowym informacji 
o wszystkich podejrzewanych ciężkich 
działaniach niepożądanych, które 
wystąpiły na terenie Wspólnoty i w krajach 
trzecich, w ciągu 15 dni od otrzymania
zgłoszenia lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – od dnia, w którym dany 
posiadacz uzyskał informację o tym 
zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są zobowiązani do przekazywania 
drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance informacji o 
podejrzewanych działaniach 

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

ciężkie działania niepożądane, które 
wystąpiły rynkach, na których działają, w 
ciągu 90 dni od otrzymania zgłoszenia lub 
– w przypadku braku zgłoszenia – od dnia, 
w którym dany posiadacz uzyskał 
informację o tym zdarzeniu.

W przypadku produktów leczniczych 
zawierających substancje czynne, o 
których mowa w wykazie publikacji 
monitorowanych przez Agencję zgodnie z 
art. 27 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są zobowiązani do zgłaszania do 
bazy Eudravigilance podejrzewanych 
działań niepożądanych odnotowanych w 
literaturze medycznej ujętej w wykazie, ale 
powinni oni monitorować całą pozostałą 
literaturę medyczną i zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane.

W przypadku produktów leczniczych 
zawierających substancje czynne, o 
których mowa w wykazie publikacji 
monitorowanych przez Agencję zgodnie z 
art. 27 rozporządzenia (WE) nr 726/2004, 
posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu nie są zobowiązani do zgłaszania do 
bazy Eudravigilance podejrzewanych 
działań niepożądanych odnotowanych w 
literaturze medycznej ujętej w wykazie, ale 
powinni oni monitorować całą pozostałą 
literaturę medyczną i zgłaszać wszelkie 
podejrzewane działania niepożądane.

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. Państwa członkowskie 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. 

Poprawka 34

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107a 
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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, pacjenci, posiadacze pozwoleń 
na dopuszczenie do obrotu lub programy 
zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobieganiu im.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
zgłoszenia o takich działaniach zostały 
przekazane za pośrednictwem krajowych 
portali internetowych dotyczących
bezpieczeństwa leków.

Państwa członkowskie dopilnowują, aby
takie działania mogły być zgłaszane za 
pośrednictwem krajowych portali 
internetowych dotyczących leków, a także 
pocztą, telefonicznie i faksem.

2. Państwa członkowskie przekazują
zgłoszenia drogą elektroniczną do bazy 
Eudravigilance w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1.

2. Państwa członkowskie przekazują drogą 
elektroniczną w ciągu 15 dni od 
otrzymania zgłoszenia, o którym mowa w 
ust. 1, do sieci przetwarzania danych i baz 
danych, o której mowa w art. 24 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004 (zwanej 
dalej „bazą danych Eudravigilance”), 
informacje na temat wszelkich 
niepożądanych działań, które wystąpiły na 
ich terytorium, lub – w przypadku braku 
zgłoszenia – w terminie piętnastu dni od 
dnia, w którym właściwy organ uzyskał
informację o tym zdarzeniu.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu mają dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance.

Posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, pracownicy służby zdrowia i ogół 
społeczeństwa ma dostęp do tych zgłoszeń 
poprzez bazę Eudravigilance, która musi 
dawać możliwość stałego i bezzwłocznego 
wglądu.

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków, 
na które zwrócono im uwagę w ramach 
zgłaszania podejrzewanych działań 
niepożądanych produktów leczniczych, 
były dostępne w bazie Eudravigilance oraz 
dla wszystkich organów odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo pacjentów w danym 

3. Państwa członkowskie dopilnowują, aby 
zgłoszenia o błędach w stosowaniu leków
lub o niepożądanych działaniach 
produktu leczniczego przy stosowaniu 
niezgodnym ze wskazaniami określonymi 
w pozwoleniu, na które zwrócono im 
uwagę w ramach zgłaszania 
podejrzewanych działań niepożądanych 
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państwie członkowskim. Dopilnowują one 
także, aby organy odpowiedzialne za 
produkty lecznicze w danym państwie 
członkowskim zostały poinformowane o 
wszelkich podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

produktów leczniczych, były dostępne w 
bazie Eudravigilance oraz dla wszystkich 
organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo pacjentów w danym 
państwie członkowskim i za niezależne 
programy zbierania informacji o błędnym 
stosowaniu leków i zapobieganiu mu. 
Dopilnowują one także, aby organy 
odpowiedzialne za produkty lecznicze w 
danym państwie członkowskim zostały 
poinformowane o wszelkich 
podejrzewanych działaniach 
niepożądanych, o których powiadomiono 
organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo 
pacjentów w tym państwie członkowskim.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107 a – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Państwa członkowskie dbają o to, by 
posiadacze pozwoleń mogli przesyłać 
informacje o niepożądanych działaniach 
produktu leczniczego drogą elektroniczną 
również do krajowych baz danych w celu 
skuteczniejszego i szybszego rozpoznania 
charakterystycznych dla każdego kraju 
problemów dotyczących bezpieczeństwa.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107i – ustęp 1 – litery a), b) i c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) gdy rozważa zawieszenie lub 
unieważnienie pozwolenia na 

a) gdy rozważa, na skutek oceny danych 
dotyczących bezpieczeństwa 
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dopuszczenie do obrotu; farmakoterapii:
- zawieszenie lub unieważnienie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; 

b) gdy rozważa zakazanie dostaw produktu 
leczniczego;

- zakazanie dostaw produktu leczniczego;

c) gdy rozważa odmowę odnowienia 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

- odmowę odnowienia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;

Uzasadnienie

Doprecyzowanie procedury wspólnotowej.

Poprawka 37

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Po otrzymaniu informacji, o których 
mowa w art. 107i ust. 1 Agencja ogłasza 
publicznie wszczęcie procedury za 
pośrednictwem europejskiego portalu 
internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków.

1. Po otrzymaniu informacji, o których 
mowa w art. 107i ust. 1 Agencja
powiadamia odpowiednich posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i
ogłasza publicznie wszczęcie procedury za 
pośrednictwem europejskiego portalu 
internetowego dotyczącego 
bezpieczeństwa leków.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 — punkt 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po konsultacjach z Agencją, państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja przyjmuje i podaje do 
publicznej wiadomości wytyczne w 
sprawie dobrej praktyki nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z art. 6 ust. 1 w następujących 

Po konsultacjach z Agencją, państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami Komisja przyjmuje i podaje do 
publicznej wiadomości wytyczne w 
sprawie dobrej praktyki nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii dla 
produktów leczniczych dopuszczonych 
zgodnie z art. 6 ust. 1 w następujących 
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obszarach: obszarach:

(1) utworzenie i utrzymywanie systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz zawartość i prowadzenie głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(1) utworzenie i utrzymywanie systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz zawartość i prowadzenie głównej 
dokumentacji systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(2) zapewnienie jakości i kontrola jakości 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwe władze 
krajowe oraz Agencję odnośnie do ich 
działań związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(2) zapewnienie jakości i kontrola jakości 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, właściwe władze 
krajowe oraz Agencję odnośnie do ich 
działań związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(3) stosowanie ustalonej międzynarodowej 
terminologii, formatów i norm 
prowadzenia nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(3) stosowanie ustalonej międzynarodowej 
terminologii, formatów i norm 
prowadzenia nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, 
pozwalającej na zachowanie klinicznego 
znaczenia zgłaszanych przypadków;

(4) metodyka monitorowania danych w 
bazie Eudravigilance w celu określenia, 
czy występuje nowe lub zmienione ryzyko;

(4) metodyka monitorowania danych w 
bazie Eudravigilance w celu określenia, 
czy występuje nowe lub zmienione ryzyko;

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

(5) format elektronicznych zgłoszeń o 
działaniach niepożądanych, składanych 
przez państwa członkowskie i posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu;

(6) format elektronicznych okresowych 
raportów o bezpieczeństwie;

(6) format elektronicznych okresowych 
raportów o bezpieczeństwie;

(7) format protokołów, streszczeń i 
sprawozdań końcowych z badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia;

(7) format protokołów, streszczeń i 
sprawozdań końcowych z badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia;

(8) procedury i formaty dla komunikatów 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

(8) procedury i formaty dla komunikatów 
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Wytyczne te uwzględniają 
międzynarodowe działania na rzecz 
harmonizacji w dziedzinie nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii i w 
stosownych przypadkach poddaje się je 
weryfikacji ze względu na postęp naukowy 
i techniczny.

Wytyczne te bazują na potrzebach 
pacjentów, w perspektywie naukowej, i
uwzględniają międzynarodowe działania 
na rzecz harmonizacji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii i w stosownych 
przypadkach poddaje się je weryfikacji ze 
względu na postęp naukowy i techniczny.
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Komisja, do celów art. 102 ust. 3 i 
niniejszego artykułu, we współpracy z 
Agencją, państwami członkowskimi i 
zainteresowanymi stronami przygotuje 
szczegółowe wytyczne dotyczące dobrej 
praktyki prowadzenia ewidencji dla aptek 
i innych miejsc, w których wydawane są 
produkty lecznicze, w celu 
zagwarantowania zachowania rejestru 
wymaganego w razie konieczności 
włączenia do dokumentacji sprawozdania 
w sprawie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii lub dostarczenia 
informacji wymaganej przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
dokonującego oceny niepożądanego 
działania, oraz aby ułatwić prowadzenie 
dalszych badań posiadaczowi pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu lub właściwym 
władzom krajowym.

Uzasadnienie

Zastosowanie międzynarodowych norm ujednolicania zwiększa konceptualną i techniczną 
niezależność organów ds. zdrowia od laboratoriów farmaceutycznych. Dobre europejskie 
praktyki z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wyznaczą organizację 
europejskiego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Powinny być 
opracowane publicznie w przejrzystym procesie konsultacji, dzięki przyjęciu przede wszystkim 
punktu widzenia potrzeb europejskich pacjentów i perspektywy naukowej.

Poprawka 39

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Odnośnie do wymogu umieszczenia 
streszczenia istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego lub w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie tego wymogu do 

1. Odnośnie do wymogu zamieszczenia 
profilu niepożądanych działań produktu 
leczniczego w charakterystyce produktu 
leczniczego i w ulotce dołączanej do 
opakowania, określonego w art. 11 ust. 3a 
oraz w art. 59 ust. 1 lit. aa) dyrektywy 
2001/83/WE zmienionej niniejszą 
dyrektywą, państwa członkowskie 
zapewniają stosowanie tego wymogu do 
pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
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pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
przyznanych przed datą określoną w art. 3 
ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej daty, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

ust. 1 akapit drugi niniejszej dyrektywy od 
momentu odnowienia takich pozwoleń lub 
po upływie trzech lat od wspomnianej daty, 
w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
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