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Poprawka 15
Marian-Jean Marinescu

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 
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.

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

Or. en
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Poprawka 16
Patrizia Toia

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 
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.

(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 
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.

Or. it

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.
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Poprawka 17
Patrizia Toia

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 3 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 takich
produktów leczniczych, które powinny być 
oznakowane czarnym trójkątem wraz z 
odpowiednim wytłumaczeniem 
podsumowującym charakterystykę 
produktu, umieszczonymi w ulotce 
informacyjnej przeznaczonej dla pacjenta,
a publicznie dostępny wykaz takich 
produktów leczniczych powinien być 
aktualizowany przez Agencję.

Or. en

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, powodując zgłaszanie wszelkich mogących wystąpić skutków 
ubocznych.
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Poprawka 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) 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. 
Sprawozdania dotyczące stanu pacjentów 
powinny być zawsze sporządzane z 
pomocą pracownika służby zdrowia.

Or. es

Poprawka 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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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.”

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 został potwierdzony, czy wycofany, 
Komisja musi podać szczegółowe powody 
swojej decyzji i decyzja ta jest 
odpowiednio zarejestrowana.” 

Or. es

Poprawka 20
Jorgo Chatzimarkakis

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 wyżej 
wymienionym wykazie produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi muszą 
być wyraźnie oznaczone na opakowaniu  
jako takie w celu zapewnienia pacjentom i 
pracownikom służby zdrowia niezależnego 
od wykazu źródła informacji.

Or. de

Poprawka 21
Marian-Jean Marinescu

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 1. Agencja, we współpracy z państwami 
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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.

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.

Or. en

Poprawka 22
Patrizia Toia

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 24 – ustęp 2 – akapity drugi i trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Agencja zapewnia, by pracownicy służby 
zdrowia oraz obywatele mieli właściwy 
poziom dostępu do bazy danych 
Eudravigilance, przy zagwarantowaniu 
ochrony danych osobowych.

Agencja dopilnowuje, by pracownicy 
służby zdrowia oraz obywatele mieli 
dostęp do bazy danych Eudravigilance, 
przy zagwarantowaniu ochrony danych 
osobowych.

Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne w 
formacie zbiorczym wraz z objaśnieniami 
dotyczącymi ich interpretacji. 

Dane przechowywane w bazie danych 
Eudravigilance są publicznie dostępne 
wraz z objaśnieniami dotyczącymi ich 
interpretacji. 

Or. en

Uzasadnienie

Ważne jest, aby baza danych Eudravigilance była jawna i dostępna nie tylko w formacie 
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zbiorczym (który jest zbyt ogólny i niekiedy mylący), ale w formacie bardziej szczegółowym.

Poprawka 23
Marian-Jean Marinescu

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 
pracowników służby zdrowia, a także z 
organizacjami pacjentów i konsumentów 
nad definicją „właściwego poziomu 
dostępu”.

Or. en

Poprawka 24
Frédérique Ries

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

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.

Or. en
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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 25
António Fernando Correia De Campos

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

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 opracowuje standardowe, 
internetowe formularze umożliwiające 
zgłaszanie podejrzewanych skutków 
ubocznych przez pracowników służby 
zdrowia i pacjentów. 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 
udostępniane 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.

Or. pt

Uzasadnienie

Aby zapewnić większe prawdopodobieństwo zgłaszania skutków ubocznych przez pacjentów, 
nie wystarczy uświadomienie im wagi takiego postępowania; procedurę dotyczącą 
sprawozdawczości należy ponadto uprościć i lepiej dostosować do ich potrzeb.
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Poprawka 26
Jens Rohde

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 
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.

Or. en

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 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 1 – punkt 11
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004
Artykuł 27 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Biorąc pod uwagę, że niektóre 
produkty lecznicze powodują skutki 
uboczne, Agencja lub właściwe władze 
powinny dopuścić wymóg potwierdzenia 
diagnozy przed rozpoczęciem 
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jakiegokolwiek leczenia za pomocą tych 
produktów.

Or. es

Poprawka 28
Jens Rohde

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. Komitet Doradczy 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) 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 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 87 ust. 2a.

Or. en
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