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Informacje kierowane dotyczące produktów leczniczych (wspólnotowe procedury wydawania 
pozwoleń dla produktów leczniczych i nadzoru nad nimi) 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 1 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

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

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

pilną potrzebę dokonania bardziej 
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precyzyjnego rozróŜnienia pomiędzy 

reklamami a informacjami.  

Uzasadnienie 

Brak jasności w rozróŜnieniu na informację i reklamę powoduje nierówny dostęp do informacji 

w UE, naraŜając odbiorców na róŜne, mniej lub bardziej ścisłe, interpretacje dokonywane 

przez państwa członkowskie w odniesieniu do definicji treści, które moŜna uznać lub nie za 

reklamę. 

 

Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 2 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(2) Wprowadzenie nowego tytułu VIIIa do 
dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi odpowiedź na 
te problemy poprzez róŜne przepisy mające 
na celu zapewnienie dostępności 
obiektywnych, wiarygodnych, 
spełniających kryteria jakości i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych 
stosowanych u ludzi i wydawanych na 
receptę. 

(2) Wprowadzenie nowego tytułu VIIIa do 
dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 
2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi stanowi odpowiedź na 
te problemy poprzez róŜne przepisy mające 
na celu zapewnienie dostępności 
obiektywnych, wiarygodnych, 
spełniających kryteria jakości i 
niemających charakteru promocyjnego 
informacji o produktach leczniczych 
stosowanych u ludzi i wydawanych na 
receptę, a takŜe połoŜenie nacisku na 
prawa i interesy pacjentów. 

Uzasadnienie 

Dyrektywa zmieniająca musi się skoncentrować na pacjentach oraz ich interesach i powinno to 

zostać uwzględnione takŜe w rozporządzeniu zmieniającym. Nowe przepisy dyrektywy 

zmieniającej muszą podkreślać prawa pacjentów do informacji, a nie prawa przedsiębiorstw 

farmaceutycznych do rozpowszechniania informacji. 

 

Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 4 preambuły  

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, Ŝe (4) Dyrektywa 2001/83/WE przewiduje, Ŝe 
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określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
rozpowszechnianiem. Dotyczy to 

informacji o badaniach 

nieinterwencyjnych, o środkach 

towarzyszących prewencji i leczeniu, lub 

informacji, które przedstawiają produkt 

leczniczy w kontekście choroby, której 

naleŜy zapobiec lub którą naleŜy leczyć. W 
przypadku produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi, dopuszczonych do 
obrotu zgodnie z tytułem II rozporządzenia 
(WE) nr 726/2004, naleŜy równieŜ 
wprowadzić przepisy dotyczące 
określonych rodzajów informacji, które 
powinny zostać najpierw zweryfikowane 
przez Europejską Agencję Leków (zwaną 
dalej „Agencją”). 

określone rodzaje informacji podlegają 
kontroli ze strony krajowych właściwych 
organów państw członkowskich przed ich 
udostępnieniem. W przypadku produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi, 
dopuszczonych do obrotu zgodnie z 
tytułem II rozporządzenia (WE) 
nr 726/2004, naleŜy równieŜ wprowadzić 
przepisy dotyczące określonych rodzajów 
informacji, które powinny zostać najpierw 
zweryfikowane przez Europejską Agencję 
Leków (zwaną dalej „Agencją”) i 
powierzyć Agencji monitorowanie 

środków, które powinien podjąć 

producent, oraz aktualizacji materiałów 

informacyjnych po otrzymaniu 

sprawozdania o skutkach ubocznych. 

 

Uzasadnienie 

Proponowana poprawka odnosi się do informacji, które nie zostały zatwierdzone przez 

właściwe organy podczas rejestracji produktów leczniczych i w rzeczywistości stanowią ukrytą 

informację „poszukującą” odbiorcy. Wszelkie istotne informacje na temat badań znajdują się 

na ulotce dołączanej do opakowania oraz w charakterystyce produktu leczniczego, które 

stanowią część dokumentacji wniosku o rejestrację. 

 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Punkt 5 a preambuły (nowy) 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (5a) JeŜeli okaŜe się, Ŝe dodatkowe koszty 

ponoszone przez Agencję w ramach 

wstępnej kontroli niektórych rodzajów 

informacji na podstawie niniejszego 

rozporządzenia nie są pokrywane z opłat 

pobieranych w tym celu od posiadaczy 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 

wysokość wkładu Unii do budŜetu Agencji 

naleŜy poddać przeglądowi. W 

konsekwencji naleŜy wszcząć działania na 

poziomie państw członkowskich na rzecz 

ewentualnej zmiany wkładu Unii do 

budŜetu Agencji. 
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Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 9 – ustęp 4 – litera e a) (nowa)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (-1) w art. 9 ust. 4 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ea) publiczne streszczenie sprawozdania 

oceniającego, o którym mowa w art. 13 

ust. 3.” 

 
 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 20 b – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy 
podlegają weryfikacji przez Agencję przed 
ich rozpowszechnianiem. 

1. W drodze odstępstwa od art. 100g ust. 1 
dyrektywy 2001/83/WE informacje 
dotyczące produktu leczniczego, o których 
mowa w art. 100b lit. d) tej dyrektywy, 
podlegają weryfikacji przez Agencję przed 
ich udostępnieniem, chyba Ŝe informacje 

te podane są na stronie internetowej, 

której treści podlegają monitorowaniu 

przez państwo członkowskie zgodnie z 

art. 100h dyrektywy 2001/83/WE. 

Uzasadnienie 

 

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

 

Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1 



 

 
 PE450.444/ 5 

 PL 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 20 b – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

2. Dla celów ust. 1 posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu przedkłada 
Agencji wzór informacji, które mają być 
rozpowszechniane. 

2. Dla celów ust. 1 posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu przedkłada 
Agencji wzór informacji, które mają być 
udostępniane. 

 

Uzasadnienie 

Dyrektywa powinna być zorientowana na pacjenta. Nie mające promocyjnego charakteru 

informacje o produktach leczniczych powinny być zatem udostępniane pacjentom i 

społeczeństwu przez posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu zgodnie z zasadą 

ustalania rzeczywistego zapotrzebowania („pull”), dzięki czemu pacjenci/społeczeństwo mają 

dostęp do informacji, jeŜeli ich potrzebują (odwrotnie niŜ na zasadzie „poszukiwania” odbiorcy 

(„push”), gdy posiadacze pozwolenia na dopuszczenie do obrotu rozpowszechniają informacje 

wśród pacjentów i społeczeństwa). 

 

Poprawka  8 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1  

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 20 b – ustęp 3 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

3. W ciągu 60 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja moŜe zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. JeŜeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 60 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane. 

3. W ciągu 120 dni od otrzymania 
powiadomienia Agencja moŜe zgłosić 
sprzeciw wobec przedstawionych 
informacji lub ich części w przypadku ich 
niezgodności z przepisami tytułu VIIIa 
dyrektywy 2001/83/WE. JeŜeli Agencja nie 
wyrazi sprzeciwu w ciągu 120 dni, 
informacje zostają uznane za zatwierdzone 
i mogą być opublikowane. We wszystkich 

przypadkach posiadacz pozwolenia na 

dopuszczenie do obrotu pozostaje w pełni 

odpowiedzialny za podane informacje. 

 

Uzasadnienie 

NaleŜy przedłuŜyć termin oceny informacji w celu uwzględnienia potrzeb organizacyjnych 

Agencji i zapewnienia pełnej odpowiedzialności firm za informacje podane do publicznej 

wiadomości. 



 

 
 PE450.444/ 6 

 PL 

 

Poprawka  9 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 1  

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 20 b – ustęp 3 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 3a. JeŜeli Agencja wniesie o 

wprowadzenie zmian w dokumencie 

przedłoŜonym przez posiadacza 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a 

posiadacz pozwolenia ponownie przedłoŜy 

poprawiony wniosek w terminie 30 dni 

roboczych, Agencja przekazuje swoją 

odpowiedź na nowy wniosek w terminie 60 

dni roboczych. 

 Za tę ocenę Agencja obciąŜa posiadacza 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

dodatkową opłatą. 

 

Uzasadnienie 

Poprawka ta ma na celu zapewnienie większej skuteczności procesu poprzez skrócenie czasu 

oceny do 60 dni (wcześniej – 120 dni), jeŜeli posiadacz pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 

poprawi przedłoŜony uprzednio dokument w terminie 30 dni. 

 

Poprawka  10 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy) 
Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera l) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (1a) litera l) w art. 57 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

 „l) stworzenie bazy danych produktów 

leczniczych we wszystkich językach 

urzędowych Unii, dostępnej dla ogółu 

społeczeństwa, i dopilnowanie, aby była 

ona uaktualniania i zarządzana 

niezaleŜnie od interesów handlowych 

przedsiębiorstw farmaceutycznych; baza 
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danych ułatwia wyszukiwanie informacji 

juŜ dopuszczonych do wykorzystania na 

ulotkach załączanych do opakowania; 

baza danych zawiera dział odnoszący się 

do produktów leczniczych 

dopuszczonych w leczeniu dzieci; 

informacje dostarczone ogółowi 

społeczeństwa są formułowane w sposób 

właściwy i zrozumiały dla adresatów 

niebędących specjalistami;” 

Uzasadnienie 

 

Wzmocnienie roli EMEA w dziedzinie informowania odbiorców o produktach leczniczych 

wydawanych z przepisu lekarza ma kluczowe znaczenie dla jakości informacji udostępnianych 

wszystkim obywatelom na tych samych warunkach. Zarządzanie bazą danych zawierającą 

informacje dla szerokiego odbiorcy musi podlegać kryteriom niezaleŜności informacji w niej 

zawartych. 

 

Poprawka  11 

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)  

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 57 – ustęp 1 – litera u a) (nowa) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2a) w art. 57 ust. 1 dodaje się literę w 

brzmieniu: 

 „ua) propagowanie istniejących źródeł 

niezaleŜnych wiarygodnych informacji na 

temat zdrowia.” 

 

Uzasadnienie 

Istnieje wiele źródeł niezaleŜnych i opartych na badaniach naukowych informacji na temat 

moŜliwości leczenia dostępnych w Unii Europejskiej. Zasoby te uwzględniają specyfikę 

kulturową i sytuację w danym społeczeństwie, w tym czynniki warunkujące stan zdrowia. 

Tworzą je organy ds. zdrowia, agencje ds. produktów leczniczych, organy oceniające słuŜby 

zdrowia, podmioty świadczące usługi zdrowotne, pracownicy słuŜby zdrowia, organizacje 

konsumentów oraz niezaleŜne organizacje pacjentów. Te źródła informacji powinny być czynnie 

propagowane wśród ogółu społeczeństwa. 

 

Poprawka  12 
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Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający 

Artykuł 1 – punkt 2 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 57 – ustęp 2 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (2b) W art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 2. Baza danych przewidziana w ust. 1 

lit. l) zawiera streszczenia 

charakterystyk produktów, załączaną do 

opakowania ulotkę przeznaczoną do 

uŜytku pacjenta lub uŜytkownika oraz 

informacje na etykiecie. Baza danych 

opracowywana jest etapami, przy czym 

najpierw wprowadzane są produkty 

lecznicze dopuszczone na podstawie 

niniejszego rozporządzenia oraz na 

podstawie rozdziału 4 tytułu III 

odpowiednio dyrektywy 2001/83/WE 

i dyrektywy 2001/82/WE. Baza danych 

jest następnie poszerzana na wszelkie 

produkty lecznicze wprowadzone do 

obrotu we Wspólnocie. Baza ta jest 

aktywnie propagowana wśród 

Europejczyków. 

 W stosownych przypadkach baza 

danych zawiera takŜe odniesienia do 

danych o próbach klinicznych aktualnie 

przeprowadzanych lub juŜ 

zakończonych, które ujęte są w bazie 

danych prób klinicznych przewidzianej 

w art. 11 dyrektywy 2001/20/WE. Po 

konsultacji z państwami członkowskimi 

Komisja wydaje wytyczne o polach 

danych, które moŜna podać i udostępnić 

ogółowi społeczeństwa. 

 Informacje przekazywane przez 

posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie 

do obrotu i zatwierdzone przez organy 

krajowe są prze te organy przesyłane do 

Agencji i włączane do tej publicznie 

udostępnianej bazy danych. 

Uzasadnienie 

Baza danych musi zostać udostępniona ogółowi społeczeństwa jako wiarygodne źródło 

obiektywnej informacji. Z tego względu państwa członkowskie, Komisja i sama Agencja nie 
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powinny szczędzić wysiłków na rzecz zapewnienia skutecznego korzystania z bazy. 

 
 
 


