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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 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 poprzez nadzór i informacje dotyczące produktów leczniczych aż do dopuszczenia 
ich do obrotu

Przed dopuszczeniem do obrotu lek musi być poddany ocenie. 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 rozporządzenie 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. 
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2. Zniesienie obowiązku finansowania ze źródeł publicznych grozi sprowadzeniem systemu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii do roli usługodawcy firm farmaceutycznych. 
Sprawozdawczyni proponuje – wręcz przeciwnie – wmocnić 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, 
niemającego 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 umożliwiających 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.
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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

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”) oraz w dziedzinie 
koordynacji zawiadomień dotyczących 
bezpieczeństwa publikowanych przez 
państwa członkowskie.

(4) Główne zadania Agencji w dziedzinie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 726/2004 powinny być zachowane 
i rozwijane, szczególnie w odniesieniu do 
zarządzania wspólnotową bazą danych 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii oraz sieci przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”), w dziedzinie koordynacji 
zawiadomień dotyczących bezpieczeństwa 
publikowanych przez państwa 
członkowskie oraz udzielania 
społeczeństwu informacji dotyczących 
kwestii bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Konsumenci mają prawo otrzymywać więcej informacji dotyczących kwestii z zakresu 
nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii oraz stosunku korzyści do ryzyka dotyczącego 
stosowanych przez siebie leków. Agencja ma do odegrania ważną rolę jako wiarygodne 
źródło niezależnych informacji.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru 

(5) Aby umożliwić wszystkim właściwym 
władzom jednoczesne otrzymywanie i 
dostęp do informacji dotyczących nadzoru 



PE430.771v02-00 6/21 AD\813157PL.doc

PL

nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we 
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być 
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Baza powinna być w 
pełni dostępna dla państw członkowskich, 
Agencji i Komisji, oraz dostępna w 
odpowiednim zakresie dla posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
oraz dla ogółu społeczeństwa.

nad bezpieczeństwem farmakoterapii w 
odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi i dopuszczonych we 
Wspólnocie oraz dzielenia się nimi, baza 
danych Eudravigilance powinna być 
aktualizowana i wzmacniana jako 
pojedynczy punkt zbierania takich 
informacji. Państwa członkowskie nie 
powinny zatem nakładać na posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
żadnych dodatkowych wymagań 
sprawozdawczych. Natomiast baza danych 
Eudravigilance powinna jednocześnie 
powiadamiać odpowiednie państwa 
członkowskie o sprawozdaniach złożonych 
przez posiadaczy pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu. W celu 
zapewnienia wysokiej jakości informacji 
państwa członkowskie powinny wspierać 
rozwój kompetencji krajowych i 
regionalnych ośrodków nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii. 
Właściwe organy krajowe powinny 
zbierać sprawozdania z tych ośrodków, a 
następnie przekazywać dane do bazy 
danych Eudravigilance. Baza powinna być 
w pełni dostępna dla państw 
członkowskich, Agencji i Komisji, oraz 
dostępna w odpowiednim zakresie dla 
posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu oraz dla ogółu społeczeństwa.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) W celu zapewnienia dostępu do 
niezbędnej wiedzy fachowej i zasobów dla 
oceny nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na poziomie 
wspólnotowym, należy utworzyć nowy 
komitet naukowy tj. Komitet Doradczy ds. 
Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. Komitet 

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

ten powinien składać się z niezależnych 
ekspertów naukowych kompetentnych w 
dziedzinie bezpieczeństwa produktów
leczniczych włącznie z wykrywaniem, 
oceną, minimalizowaniem ryzyka, a także 
informowaniem o nim, oraz 
opracowywania badań bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia i audytów w zakresie 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Eksperci naukowi biorący 
udział w pracach komisji powinni być 
niezależni zarówno względem posiadaczy 
pozwoleń, jak i względem samej Agencji, 
szczególnie gdy prowadzone są badania 
nad bezpieczeństwem produktów 
leczniczych.

Uzasadnienie

Pożądane jest zapewnienie ekspertom całkowitej niezależności, zważywszy że ci, którzy 
udzielają pozwoleń, nie będą raczej skłonni do wycofywania już zatwierdzonych produktów 
leczniczych z rynku.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Należy zapewnić 
odpowiednie finansowanie działań 
związanych z nadzorem nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii poprzez 
zbieranie opłat pobieranych od posiadaczy 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 
Zarządzanie tak zebranymi funduszami 
powinno być pod stałą kontrolą zarządu, 
aby zagwarantować niezależność Agencji.

(11) Aby chronić zdrowie publiczne, 
należy zapewnić odpowiednie 
finansowanie działań Agencji związanych 
z nadzorem nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii.

Poprawka 5
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 15 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Uzasadnienie

Specjalne ostrzeżenia dotyczące wszystkich nowych produktów dopuszczonych do obrotu, jak 
również skrupulatnie monitorowanych leków pomogą zarówno personelowi medycznemu, jak 
i pacjentom w identyfikacji nowych leków dopuszczonych do obrotu na okres krótszy niż trzy 
lata i zwiększą ich czujność co do konieczności zgłaszania wszelkich mogących wystąpić 
skutków ubocznych.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Niniejsze rozporządzenie należy 
stosować bez uszczerbku dla dyrektywy 
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 24 października 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
zakresie przetwarzania danych osobowych 
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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. Aby wykryć, 
ocenić i zrozumieć działania niepożądane 
oraz ich unikać, a także identyfikować i 
podejmować działania w celu 
zmniejszenia ryzyka i zwiększenia korzyści 
związanych z produktami leczniczymi w 
celu ochrony zdrowia publicznego,
powinno być możliwe przetwarzanie 
danych osobowych w systemie 
Eudravigilance przy jednoczesnym 
przestrzeganiu przepisów UE o ochronie 
danych. 
1 Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31.
2 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Uzasadnienie

Wniosek obejmuje wysoce poufne dane osobowe, które należy w pełni chronić. Zob. także 
opinię Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z kwietnia 2009 r.

Poprawka 7

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W celu wypełnienia zadań dotyczących 
nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii jest on wpierany przez 
Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii, o 
którym mowa w art. 56 ust. 1 lit. aa).”
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Uzasadnienie

Zmiana horyzontalna wymagana w całym wniosku. Wniosek ustanawia europejski Komitet 
Doradczy ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii 
i powierza mu ważne zadania w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, ale 
przyznaje mu wyłącznie rolę doradczą bez żadnej władzy. Należy wzmocnić rolę komitetu 
i odzwierciedlić to w jego nazwie.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 4
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 10 a – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W zależności od wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, Komisja może 
wycofać lub potwierdzić ten wymóg. Jeżeli 
Komisja potwierdzi wymóg, pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu zmienia się tak, 
aby uwzględnić w nim wymóg jako 
warunek przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, a system 
zarządzania ryzykiem jest odpowiednio 
aktualizowany.

3. W zależności od wyjaśnień złożonych 
przez posiadacza pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, Komisja może 
wycofać lub potwierdzić ten wymóg. Jeżeli 
Komisja potwierdzi wymóg, pozwolenie na 
dopuszczenie do obrotu zmienia się tak, 
aby uwzględnić w nim wymóg jako 
warunek przyznania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, a system 
zarządzania ryzykiem jest odpowiednio 
aktualizowany. Niezależnie od tego, czy 
wymóg zostanie potwierdzony czy 
wycofany, Komisja szczegółowo uzasadnia 
podjętą decyzję, która zostanie w należyty 
sposób odnotowana.”

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 5 – litera c)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 14 – ustęp 8 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

8. W wyjątkowych okolicznościach oraz 
po konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem 

8. W wyjątkowych okolicznościach oraz 
po konsultacji z wnioskodawcą pozwolenie 
może zostać przyznane z zastrzeżeniem 
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spełnienia przez wnioskodawcę 
określonych warunków, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa produktu 
leczniczego oraz powiadomienia 
właściwych władz o wszystkich 
incydentach odnoszących się do 
stosowania tego produktu oraz działaniach, 
jakie mają zostać podjęte. Pozwolenie to 
może być wydane jedynie, gdy 
wnioskodawca może wykazać, że nie jest w 
stanie dostarczyć kompleksowych danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
produktu leczniczego w normalnych 
warunkach stosowania z obiektywnych i 
wiarygodnych powodów oraz musi opierać 
się na przyczynach określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2001/83/WE. 
Kontynuowanie pozwolenia jest powiązane 
z roczną ponowną oceną tych warunków.

wprowadzenia przez wnioskodawcę 
szczegółowych procedur, w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa produktu 
leczniczego oraz powiadomienia 
właściwych władz o wszystkich 
incydentach odnoszących się do 
stosowania tego produktu oraz działaniach, 
jakie mają zostać podjęte. Pozwolenie to 
może być wydane jedynie z obiektywnych 
i wiarygodnych powodów oraz musi 
opierać się na przyczynach określonych w 
załączniku I do dyrektywy 2001/83/WE. 
Kontynuowanie pozwolenia jest powiązane 
z roczną ponowną oceną tych warunków.”.

Uzasadnienie

Treść obowiązujących przepisów zapewnia bardziej rygorystyczne kryteria i lepiej chroni 
konsumentów przed ryzykiem przedwczesnego dopuszczenia do obrotu.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja aktualizuje wykaz. Agencja aktualizuje wykaz. Produkty 
lecznicze umieszczone w wykazie muszą 
być wyraźnie oznaczone na opakowaniu 
jako takie, aby stanowić dla pacjentów i 
pracowników służby zdrowia niezależne 
od wykazu źródło informacji.

Poprawka 11
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja, we współpracy z państwami 
członkowskimi i Komisją, tworzy i 
utrzymuje bazę danych i sieć przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”) w celu gromadzenia i 
porównywania informacji w ramach 
nadzoru farmakologicznego, dotyczących 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu we Wspólnocie, oraz w celu 
umożliwienia wszystkim właściwym 
organom równoczesnego dostępu do tych 
informacji i ich wymiany.

1. Agencja, we współpracy z państwami 
członkowskimi i Komisją, tworzy i 
utrzymuje bazę danych i sieć przetwarzania 
danych (zwaną dalej „bazą danych 
Eudravigilance”) w celu gromadzenia i 
porównywania informacji w ramach 
nadzoru farmakologicznego, dotyczących 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
obrotu we Wspólnocie, oraz w celu 
umożliwienia wszystkim właściwym 
organom równoczesnego dostępu do tych 
informacji i ich wymiany. Państwa 
członkowskie powinny wspierać rozwój 
kompetencji krajowych i regionalnych 
ośrodków nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Właściwe organy krajowe 
powinny zbierać sprawozdania z tych 
ośrodków, a następnie przekazywać dane 
do bazy danych Eudravigilance.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja współpracuje z organizacjami 
reprezentującymi pracowników służby 
zdrowia, pacjentów i konsumentów, aby 
określić „odpowiedni poziom dostępu”.

Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Agencja – we współpracy z państwami 
członkowskimi i zainteresowanymi 
stronami – opracowuje standardowe treści, 
formy i procedury dotyczące zgłaszania
podejrzewanych skutków ubocznych przez 
pracowników służby zdrowia i pacjentów 
oraz identyfikowalności biologicznych 
produktów leczniczych przepisywanych, 
wydawanych lub sprzedawanych na 
terytorium UE.

Formularze przeznaczone dla pacjentów 
muszą być zaprojektowane zgodnie z 
kryteriami technicznymi spełniającymi 
zasady przejrzystej struktury i 
uproszczonego języka dostępnych dla 
ogółu społeczeństwa. Muszą być one 
dostępne w internecie oraz w aptekach.
Formularze muszą zawierać informacje 
niezbędne do przekazywania władzom 
sprawozdań – sporządzanych przez apteki 
lub bezpośrednio przez pacjentów –
listownie, faksem lub drogą elektroniczną.

Uzasadnienie

Dokładna identyfikacja produktu związanego z podejrzewanym niepożądanym działaniem jest 
podstawą sprawnego systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Proponowana 
zmiana wymagałaby opracowania przez Agencję przyjaznego użytkownikom standardu treści, 
formy i procedur stosowanych przez pracowników służby zdrowia i pacjentów przy zgłaszaniu 
przypadków niepożądanego działania.

Poprawka 14

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu zapewnienia identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych 
wydawanych lub sprzedawanych na 
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terytorium UE standardowe formularze i 
procedury obejmują nazwę posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
międzynarodową niezastrzeżoną nazwę 
(INN), nazwę produktu leczniczego, jak 
określono w pkt 20 art. 1 dyrektywy 
2001/83/WE, oraz numer serii.

Uzasadnienie

Ponieważ leki biotechnologiczne różnią się od leków konwencjonalnych w tym sensie, że są 
one „produktami żywymi”, należy wprowadzić osobne zasady dotyczące rodzajów informacji 
zgłaszanych przez pracowników służby zdrowia w przypadku działań niepożądanych w celu 
zapewnienia identyfikowalności danego leku i możliwości ustalenia przyczyny tego działania.

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 26 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) streszczenie każdego posiedzenia 
komitetów, o których mowa w art. 56 ust. 1 
lit. a) i aa) niniejszego rozporządzenia, 
oraz grupy koordynacyjnej w zakresie 
działań dotyczących nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii;

(2) porządki dzienne i protokoły posiedzeń 
wraz z dołączonymi decyzjami, danymi 
szczegółowymi dotyczącymi głosowania 
oraz objaśnieniami głosowań, w tym 
opiniami mniejszości, komitetów, o 
których mowa w art. 56 ust. 1 lit. a) i aa) 
niniejszego rozporządzenia, oraz grupy 
koordynacyjnej w zakresie działań 
dotyczących nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii;

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 126b dyrektywy 2004/27/WE „państwa członkowskie zapewniają, że właściwe 
władze udostępniają publicznie regulamin wewnętrzny oraz regulaminy wewnętrzne 
komitetów, agendy posiedzeń oraz protokoły z posiedzeń, wraz z dołączonymi decyzjami, 
danymi szczegółowymi dotyczącymi głosowania oraz objaśnienia głosowań, w tym opinie 
mniejszości”. Przepis ten stosuje już także amerykański Urząd ds. Żywności i Leków (FDA), 
jednak nie został on wdrożony w Europie.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. Komitet ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii ocenia w 
sposób naukowy stosunek ryzyka do 
korzyści w odniesieniu do produktu 
leczniczego w oparciu o wszystkie 
dostępne informacje, w tym periodyczne 
uaktualnione sprawozdania i dane 
wprowadzone do bazy danych 
Eudravigilance.

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

Przygotowuje on sprawozdanie naukowe 
na temat stosunku korzyści do ryzyka 
danego produktu leczniczego w ciągu 90 
dni po otrzymaniu periodycznego 
uaktualnionego sprawozdania o 
bezpieczeństwie i przesyła je posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. 

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

W terminie 30 dni od otrzymania 
sprawozdania oceniającego posiadacz 
pozwolenia może przedłożyć swoje uwagi 
Komitetowi ds. Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii. 

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

Na następnym posiedzeniu po upływie 
terminu przesyłania uwag przez posiadacza 
pozwolenia i grupę koordynacyjną Komitet 
ds. Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
Farmakoterapii przyjmuje sprawozdanie 
oceniające bez zmian lub ze zmianami, 
uwzględniając wszelkie przekazane uwagi. 

Sprawozdanie oceniające niezwłocznie 
podaje się do publicznej wiadomości w 
europejskim portalu internetowym 
poświęconym bezpieczeństwu produktów 
leczniczych, począwszy od [podać 
konkretną datę: 18 miesięcy po dacie, o 
której mowa w art. 3].
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Uzasadnienie

Naukowe sprawozdanie oceniające opracowuje sprawozdawca w oparciu o dane przekazane 
przez firmy farmaceutyczne (okresowe sprawozdania o bezpieczeństwie oraz dane z testów 
klimicznych i badań prowadzaonych po wydaniu pozwolenia na wprowadzenie do obrotu), 
a także o dane przekazane przez systemy nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
poszczególnych państw członkowskich (zwłaszcza zgłoszenia od pracowników służby zdrowia 
i pacjentów).

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Poprawka 18

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

6. Sprawozdania oceniające, opinie i 
decyzje, o których mowa w ust. 3 – 5 
niniejszego artykułu publikuje się za 
pośrednictwem europejskiej strony 
internetowej nt. bezpieczeństwa leków, o 
której mowa w art. 26.
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Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Na wniosek Komisji Agencja uczestniczy 
we współpracy z państwami 
członkowskimi w zakresie 
międzynarodowej harmonizacji i 
standaryzacji środków technicznych w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. 

Na wniosek Komisji Agencja uczestniczy, 
we współpracy z państwami 
członkowskimi i wszystkimi 
zainteresowanymi stronami, w procesie 
międzynarodowej harmonizacji i 
standaryzacji środków technicznych w 
dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii. Prace te prowadzone są z 
punktu widzenia potrzeb pacjentów i w 
perspektywie naukowej.

Uzasadnienie

 Poprawka ma zapewnić spójność z propozycjami poprawek do art. 108 dyrektywy 
2001/83/WE.

Poprawka 20

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Komitet powinien mieć uprawnienia do wydawania zaleceń tego samego szczebla, co komisja 
ds. europejskich pozwoleń na wprowadzanie do obrotu (Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi). Po przeprowadzeniu analizy i przedyskutowaniu ocen dokonanych
przez państwa członkowskie pod jego nadzorem (systemy sprawozdawców 
i współsprawozdawców) komitet musi mieć możliwość zgłaszania bezpośrednio Komisji 
Europejskiej propozycji decyzji o wycofaniu lub zmianie pozwolenia na wprowadzenie do 
obrotu bez konieczności podlegania komisjom ds. pozwoleń na wprowadzanie do obrotu 
(Komitetowi ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub grupie koordynacyjnej przy 
Komitecie ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi). 

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

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

(a) jednego członka i jednego zastępcy 
członka z każdego państwa 
członkowskiego, powołanych przez 
właściwy organ krajowy po konsultacji z 
zarządem;

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

(b) dwóch dodatkowych członków i dwóch
zastępców, w tym jednego przedstawiciela 
pracowników służby zdrowia i jednego 
przedstawiciela pacjentów, powołanych 
przez Komisję na podstawie publicznego 
ogłoszenia, po konsultacji z Parlamentem 
Europejskim.
Państwo członkowskie może zwrócić się 
do innego państwa członkowskiego o 
zajęcie jego miejsca w komitecie.

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

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

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

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 15 – litera b)
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 62 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie przekazują Agencji 
nazwiska krajowych ekspertów z 
udokumentowanym doświadczeniem w 
ocenie produktów leczniczych, którzy 
mogliby pracować dla grup roboczych lub 
grup doradców naukowych przy 
komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 
1, wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz 
obszaru specjalizacji.

Państwa członkowskie przekazują Agencji 
nazwiska krajowych ekspertów z 
udokumentowanym doświadczeniem w 
ocenie produktów leczniczych, którzy 
mogliby pracować dla grup roboczych lub 
grup doradców naukowych przy 
komitetach, o których mowa w art. 56 ust. 
1, wraz z podaniem ich kwalifikacji oraz 
obszaru specjalizacji, a także stopnia 
niezależności od firm farmaceutycznych. 

Uzasadnienie

Przykłady decyzji zmienianych po utworzeniu nowej „grupy ekspertów” skłaniają do 
ostrożności, jeśli chodzi o powiązania (interesy) tych ekspertów z firmami farmaceutycznymi.
Oświadczenia o powiązaniach (interesach) nie wystarczą, by uwolnić się od nacisków.

Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

współmierne do powierzonych zadań.

Uzasadnienie

Ważne, by działania dotyczące nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii były nadal 
finansowane ze środków publicznych, aby uniknąć konfliktów interesów. Należy zachować 
tekst pierwotnego ust. 4.
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