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Poprawka 33
Werner Langen

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. 

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(8) W celu zapewnienia gromadzenia 
wszelkich niezbędnych dodatkowych 
danych dotyczących bezpieczeństwa 
dopuszczonych do obrotu produktów 
leczniczych, właściwe organy powinny być 
upoważnione do zażądania wykonania 
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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.

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. 

Or. pt

Uzasadnienie

 Doświadczenie pokazuje, że w wielu przypadkach firmy farmaceutyczne nie prowadzą badań 
bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia, chociaż są do tego zobowiązane. W rezultacie 
lekarze i pacjenci nadal nie są pewni, czy niektóre leki o krytycznym znaczeniu, stosowane np. 
w leczeniu nowotworów i chorób serca, rzeczywiście przynoszą korzyści. Dlatego też należy 
wprowadzić w prawodawstwie bardziej rygorystyczne wymogi, by zapewnić prowadzenie 
przez firmy farmaceutyczne zapowiadanych badań.

Poprawka 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. 
Należy koniecznie dopilnować, by 
wzmocniony system nadzoru nad 
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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”).

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, 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”). 

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie określa w jasny sposób, w jakiej formie informacje mają zostać podane 
pacjentowi. Poprawka precyzuje tę kwestię.

Poprawka 36
Werner Langen

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 

(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. 
Należy koniecznie dopilnować, by 
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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”). 

ulepszony system nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii nie 
prowadził do przedwczesnego 
dopuszczenia produktu leczniczego do 
obrotu. 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”). 

Or. de

Uzasadnienie

System nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii nie może prowadzić do przedwczesnego 
dopuszczenia produktu leczniczego do obrotu.

Poprawka 37
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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, w której 
przedstawione zostaną korzyści i 
potencjalne szkodliwe skutki stosowania 
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sposób zminimalizować ryzyko i 
zmaksymalizować korzyści płynące z jego 
używania. 

produktu leczniczego, a także dodatkowe 
wskazówki mające na celu bezpieczne i 
skuteczne stosowanie produktu 
leczniczego. 

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie określa w jasny sposób, w jakiej formie informacje mają zostać podane 
pacjentowi. Poprawka precyzuje tę kwestię.

Poprawka 38
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Komisja, we współpracy z EMEA i 
po konsultacjach z organizacjami 
pacjentów i konsumentów, organizacjami 
lekarzy i farmaceutów, zakładami 
społecznych ubezpieczeń zdrowotnych, 
państwami członkowskimi i innymi 
zainteresowanymi stronami, powinna 
bezzwłocznie przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie 
oceniające dotyczące zrozumiałości 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania oraz 
ich użyteczności dla ogółu społeczeństwa i 
pracowników służby zdrowia. Po 
dokonaniu analizy wyżej wymienionych 
danych Komisja w stosownych 
przypadkach powinna przedstawić wnioski 
mające na celu poprawę układu i treści 
charakterystyk produktu leczniczego i 
ulotek dołączanych do opakowania, by 
zagwarantować, że stanowią one cenne 
źródło informacji dla ogółu społeczeństwa 
i pracowników służby zdrowia.

Or. en
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Uzasadnienie

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

Poprawka 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Działanie niepożądane: reakcja na 
produkt leczniczy, która jest szkodliwa i 
niezamierzona

11. Niepożądane działanie produktu 
leczniczego: reakcja na produkt leczniczy, 
która jest szkodliwa i niezamierzona

Or. de

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.

Poprawka 40
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 1 – litera b)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 1 – ustęp 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 
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leczniczym.”;

Or. de

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.

Poprawka 41
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

28-B) System zarządzania kryzysami: 
zestaw 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.

28-B) System zarządzania kryzysami: 
zestaw 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 
zminimalizowanie ryzyka już wykrytego,
jak i później zidentyfikowanego, łącznie z 
oceną skuteczności tych interwencji.

Or. pt

Uzasadnienie

 Celem systemu zarządzania ryzykiem i działań związanych z nadzorem jest identyfikacja, 
ilościowe określenie i zapobieganie lub minimalizacja nowych zagrożeń nie wykrytych 
podczas etapu badań klinicznych.
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Poprawka 42
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 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 
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>”.

W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w wykazie, o którym 
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, ulotka zawiera następujące
oświadczenia: 

a) „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.

Or. pt

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 
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fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Poprawka 43
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 12 – litera a)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W tym celu posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przedstawia 
właściwym władzom krajowym wersję 
dokumentacji ujednoliconą w odniesieniu
do jakości, bezpieczeństwa oraz
skuteczności produktu, w tym ocenę 
danych zawartych w okresowych raportach 
o bezpieczeństwie oraz zgłoszeniach o 
działaniach niepożądanych, 
przedstawionych zgodnie z tytułem IX, a 
także informacje o wszelkich zmianach 
wprowadzonych od dnia przyznania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
terminie co najmniej dziewięciu miesięcy 
przed upływem terminu ważności 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z ust. 1.

W tym celu posiadacz pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu przedstawia 
właściwym władzom krajowym wersję 
dokumentacji ujednoliconą w odniesieniu 
do jakości, bezpieczeństwa, skuteczności i 
wartości dodanej, np. ograniczonej 
toksyczności. Wersja ta zawiera ocenę 
danych zawartych w okresowych raportach 
o bezpieczeństwie oraz zgłoszeniach o 
działaniach niepożądanych, 
przedstawionych zgodnie z tytułem IX, a 
także informacje o wszelkich zmianach 
wprowadzonych od dnia przyznania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, w 
terminie co najmniej dziewięciu miesięcy 
przed upływem terminu ważności 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zgodnie z ust. 1. 

Or. it

Uzasadnienie

Obecnie europejskie prawodawstwo w dziedzinie produktów leczniczych stanowi, iż 
warunkiem ich dopuszczenia do obrotu jest spełnienie trzech kryteriów: jakości, skuteczności 
i bezpieczeństwa. Wydaje się to niewystarczające, gdyż pozwala na dopuszczenie produktów, 
które są mniej skuteczne niż produkty będące już na rynku. Istotne jest zatem dodanie 
kryterium „wartości dodanej”, którą może stanowić większa skuteczność, ograniczona 
toksyczność itd.
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Poprawka 44
Patrizia Toia

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 grupy 
koordynacyjnej w zakresie przejrzystości i 
niezależności jej członków zarówno od 
Agencji, jak i od posiadaczy pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. 

Or. it

Uzasadnienie

Należy zagwarantować pełną niezależność ekspertów, ponieważ organ, który wydał 
pozwolenie na dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu, nie będzie skłonny do wycofania 
go z rynku.

Poprawka 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) streszczenie istotnych informacji 
niezbędnych do skutecznego i 
bezpiecznego stosowania produktu 
leczniczego.

aa) krótki opis istotnych cech produktu 
leczniczego umożliwiający pacjentowi 
zrozumienie korzyści i potencjalnych 
szkodliwych skutków stosowania produktu 
leczniczego oraz jego bezpieczne i 
skuteczne stosowanie.

Or. de

Uzasadnienie

Wniosek Komisji nie określa w jasny sposób, w jakiej formie informacje mają zostać podane 
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pacjentowi. Poprawka precyzuje tę kwestię.

Poprawka 46
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 18 – litera aa) (nowa)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 59 – ustęp 1 – litera ha) (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>”;”.

Or. en

Poprawka 47
Jens Rohde

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) 
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”.
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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>”.

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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 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 w wykazie, o którym
mowa w art. 23 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004, ulotka zawiera następujące 
dodatkowe oświadczenia: 

a) „Ten nowo dopuszczony produkt 
leczniczy podlega intensywnemu 
monitorowaniu w celu podniesienia 
wiedzy na temat jego niepożądanych 
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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.

Or. pt

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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 20 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 86 – ustęp 2 – odniesienie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

20a. Art. 86 ust. 2 tiret pierwsze otrzymuje 
brzmienie:
„- etykietowania opakowań i ulotek 
załączonych do nich, z zastrzeżeniem 
przepisów tytułu V, oraz charakterystyki 
produktu leczniczego, nawet jeżeli została 
ona publicznie udostępniona – niezależnie 
od tego, czy lek został wydany, czy też nie 
– w niezmienionej formie i bez 
dodatkowych elementów wspierających 
sprzedaż,”
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Or. de

Uzasadnienie

Dokumenty dopuszczone przez właściwe organy (ulotka załączona do opakowania i 
charakterystyka) zawierają ważne informacje o produkcie leczniczym. Należy wyjaśnić, że nie 
można traktować publikowania tych dokumentów jako reklamy, o ile nie wiąże się z tym 
wspieranie sprzedaży (np. poprzez zachwalającą prezentację lub umieszczenie wśród 
dodatkowych wyjaśnień o charakterze reklamowym) i o ile użyto sformułowania 
zatwierdzonego przez właściwe organy. 

Poprawka 50
Marian-Jean Marinescu

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(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.  

Or. en

Poprawka 51
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 1 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) 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; 

Or. en

Poprawka 52
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1-A) prowadzą publiczne kampanie 
informacyjne na temat znaczenia, jakie 
ma powiadamianie o działaniach 
niepożądanych i o możliwych metodach 
ich zgłaszania;

Or. pt

Uzasadnienie

 Należy zachęcać społeczeństwo do zgłaszania niepożądanych działań leków, uświadamiając 
mu jak ważne jest zgłaszanie tych działań i informując je jak należy ich dokonywać.

Poprawka 53
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 102 – ustęp 1 – punkt 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 
poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 
biologiczny produkt leczniczy 
przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania;

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

Or. en

Uzasadnienie

Leki biotechnologiczne tym się różnią od tradycyjnych lekarstw, że są „produktami żywymi” i 
stosowne jest, aby opracować osobne przepisy dotyczące tego, jakie informacje pracownicy 
służby zdrowia powinni zgłaszać w razie wystąpienia niepożądanych działań, tak aby 
zapewnić identyfikowalność leku i umożliwić ustalenie przyczyny wystąpienia działania 
niepożądanego.

Poprawka 54
Frédérique Ries

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(3) za pomocą metod gromadzenia 
informacji, a w stosownych przypadkach 
poprzez podjęcie działań następczych w 
odniesieniu do zgłoszeń o działaniach 
niepożądanych, dopilnowują, by każdy 
biologiczny produkt leczniczy 
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przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania;

przepisywany, wydawany lub sprzedawany 
na ich terytorium i który jest przedmiotem 
zgłoszeń o działaniach niepożądanych, był 
możliwy do zidentyfikowania dzięki 
zastosowaniu formatu i procedury 
opracowanej zgodnie z art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004, i 
wdrażają niezbędne działania w celu 
zagwarantowania identyfikowalności 
biologicznych produktów leczniczych 
wydawanych pacjentom;

Or. en

Uzasadnienie

 Powiązana z ostatnim ustępem poprawki do art. 108. Proponowana zmiana w ust. 3 art. 102 
poprzez dodanie towarzyszącej poprawki do rozporządzenia (WE) nr 726/2004 powierza 
Europejskiej Agencji Leków zadanie opracowania treści, formatu i niezbędnych procedur 
zgłaszania działań niepożądanych w przypadku biologicznych produktów leczniczych w celu 
zwiększenia skuteczności nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na poziomie UE.

Poprawka 55
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3-A) 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;

Or. pt
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Uzasadnienie

 Aby zwiększyć liczbę zgłaszanych działań niepożądanych należy uczynić procedurę ich 
zgłaszania łatwiejszą dla pacjentów.

Poprawka 56
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 103 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie współpracują ze 
sobą w celu wypracowania odpowiednich 
umiejętności i zdolności służących 
nadzorowi nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii na ich terytorium.

Or. pt

Uzasadnienie

 Każde państwo członkowskie powinno być w pełni odpowiedzialne za identyfikację i 
monitorowanie systemu nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii na swym terytorium.

Poprawka 57
António Fernando Correia De Campos

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 105 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. pt
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Uzasadnienie

 Wprowadzenie systemu finansowania ze środków prywatnych przekraczającego koszty 
poniesione na działalność związaną z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
mogłoby spowodować zakwestionowanie niezależności Agencji w jej relacjach z przemysłem. 
Z drugiej strony przyjęcie systemu finansowania wyłącznie ze środków publicznych 
spowodowałoby duże obciążenie Agencji i zdjęcie odpowiedzialności z przemysłu. Poprawka 
ma na celu ustanowienie skuteczniejszego i sprawiedliwszego systemu finansowania.

Poprawka 58
António Fernando Correia De Campos

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3A) Podsumowanie okresowych raportów 
o bezpieczeństwie zawierające ocenę 
dokonaną przez właściwe organy, w tym 
analizę stosunku korzyści do ryzyka dla 
produktu leczniczego.

Or. pt

Uzasadnienie

 Portale internetowe powinny zawierać informacje dotyczące systemu nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii, ale ich prezentacja w postaci obszernych list zgłoszeń 
działań niepożądanych nie jest pomocna dla użytkowników. Informacje powinny być 
przedstawiane w sposób uproszczony, aby ułatwić ich zrozumienie.

Poprawka 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

zgłoszenia o takich działaniach mogły 
zostać przekazane za pośrednictwem 
krajowych portali internetowych 
dotyczących bezpieczeństwa leków.

Or. de

Uzasadnienie

Doświadczenie pokazuje, że większość przypadków podejrzenia niepożądanego działania jest 
zgłaszanych listownie lub faksem. Możliwość zgłoszenia tylko drogą elektroniczną mogłaby 
zmniejszyć gotowość (szczególnie pracowników służby zdrowia) do zgłaszania niepożądanych 
działań. Dlatego powinno istnieć wiele sposobów zgłaszania takich działań. 

Poprawka 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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 
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. 

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 
produktów leczniczych, były dostępne w 
bazie Eudravigilance oraz dla wszystkich 
organów odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo pacjentów w danym 
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. 

Or. de
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Uzasadnienie

W wyniku skreślenia dotychczasowego kryterium „normalnej dawki” w definicji 
niepożądanego działania (art. 1 ust. 11) w przyszłości uwzględniane będzie błędne stosowanie 
leków i stosowanie „niezgodne z ulotką”. Dlatego przy zgłaszaniu niepożądanych działań 
produktu leczniczego należy również podać, czy działania te wystąpiły przy stosowaniu leku 
zgodnie z pozwoleniem. W bazie danych należy zamieścić dodatkową uwagę o takim 
stosowaniu niezgodnym ze wskazaniami, gdyż jest to istotne dla oceny stosunku korzyści do 
ryzyka.

Poprawka 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Or. de

Poprawka 62
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 170i– ustęp 1 – litera a) ,b) i c) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) gdy rozważa zawieszenie lub 
unieważnienie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;

(a) gdy rozważa, na skutek oceny danych 
dotyczących bezpieczeństwa 
farmakoterapii:
– zawieszenie lub unieważnienie 
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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;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie procedury wspólnotowej.

Poprawka 63
Marian-Jean Marinescu

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 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.

Or. en

Poprawka 64
Jens Rohde

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 107k – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 

2. Komitet Doradczy ds. Oceny Ryzyka w 
ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 
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Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie.

Farmakoterapii ocenia przedmiot sprawy, 
którą zgłoszono. Do celów oceny może 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie
wraz z przedstawicielami Komitetu ds.
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi lub grupy koordynacyjnej, w 
zależności od procedury przyznawania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego zgodnie z art. 107l.
Agencja, w porozumieniu z 
zainteresowanymi stronami, opracowuje 
wytyczne dotyczące organizacji i 
prowadzenia przesłuchań publicznych.
Podczas przesłuchania należy zachować 
odpowiednią równowagę między oceną 
zagrożeń i korzyści płynących z danego 
produktu i w związku z tym uwzględnić 
także poprzednie oceny ryzyka i korzyści 
dokonane przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi lub 
grupę koordynacyjną, w zależności od 
procedury przyznawania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego zgodnie z art. 107l.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że celem przesłuchania publicznego może być ocena ryzyka w związku z działaniem, 
którego podjęcie planuje państwo członkowskie, zgodnie z art. 107i, ważne jest, aby 
przesłuchanie i podjęte po nim decyzje uwzględniały także korzyści, ponieważ każdy produkt 
leczniczy jest zawsze kompromisowym rozwiązaniem między podejmowanym ryzykiem i 
osiąganymi korzyściami.

Poprawka 65
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ciągu 60 dni od otrzymania tych 3. W ciągu 60 dni od otrzymania tych 
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informacji Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii wydaje 
zalecenie wraz z jego uzasadnieniem. 
Zalecenie może przyjąć jedną z poniższych 
form lub stanowić kombinację kilku z nich:

informacji Komitet Doradczy ds. Oceny 
Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii wydaje 
zalecenie wraz z jego uzasadnieniem. 
Zalecenie to, które nie antycypuje oceny 
stosunku korzyści do ryzyka wydawanej 
przez Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi lub grupę 
koordynacyjną, zanim organy te wydadzą 
opinię zgodnie z art. 107l, może przyjąć 
jedną z poniższych form lub stanowić 
kombinację kilku z nich:

Or. en

Poprawka 66
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 21
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 108 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.
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Or. en

Uzasadnienie

System nadzoru na bezpieczeństwem farmakoterapii może być skuteczny tylko jeśli 
poszczególne sprawozdania będą wystarczająco szczegółowe. Proponowana zmiana w art. 
108 zapewni ujednolicenie treści formularzy używanych przez pracowników służby zdrowia i 
pacjentów do zgłaszania działań niepożądanych bezpośrednio we wspólnotowym systemie 
Eudravigilance.

Poprawka 67
Jorgo Chatzimarkakis

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 1 – ustęp 23
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 116 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Właściwe władze zawieszają, 
unieważniają, wycofują lub zmieniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
następstwie przyjęcia stanowiska, że 
produkt jest szkodliwy lub że produkt jest 
nieskuteczny terapeutycznie, lub że
stosunek korzyści do ryzyka nie jest 
korzystny, lub że jakościowy i ilościowy 
skład nie jest zgodny z podanym. Uważa 
się, że brak skuteczności terapeutycznej 
zachodzi w przypadku, gdy zostanie 
stwierdzone, że produkt leczniczy nie
powoduje skutków terapeutycznych.

Właściwe władze zawieszają, 
unieważniają, wycofują lub zmieniają 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 
następstwie przyjęcia stanowiska, że 
produkt jest szkodliwy lub że produkt jest 
nieskuteczny terapeutycznie, lub że 
stosunek korzyści do ryzyka nie jest 
korzystny, lub że jakościowy i ilościowy 
skład nie jest zgodny z podanym. Uważa 
się, że brak skuteczności terapeutycznej 
zachodzi w przypadku, gdy nie zostanie 
wykazane, że produkt leczniczy powoduje 
skutki terapeutyczne.

Or. de

Uzasadnienie

Nie da się przedstawić dowodu, że produkt leczniczy nie powoduje skutków terapeutycznych. 


