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POPRAWKI 001-007  
Poprawki złoŜyła Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa śywności 
 
Sprawozdanie 

Linda McAvan A7-0164/2012 

Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii (zmiana rozporządzenia (WE) nr 726/2004) 
 
Wniosek dotyczący rozporządzenia (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Poprawka  1 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Punkt 1 preambuły 

 
Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(1) Aby zapewnić przejrzystość nadzoru 
dopuszczonych produktów leczniczych, do 
wykazu produktów leczniczych 
podlegających dodatkowemu 
monitorowaniu określonemu w 
rozporządzeniu (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, zmienionym rozporządzeniem 
(UE) nr 1235/2010, naleŜy systematycznie 
włączać produkty lecznicze podlegające 
warunkom bezpieczeństwa po 
dopuszczeniu do obrotu. 

(1) Aby zapewnić przejrzystość nadzoru 
dopuszczonych produktów leczniczych, do 
wykazu produktów leczniczych 
podlegających dodatkowemu 
monitorowaniu określonemu w 
rozporządzeniu (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, zmienionym rozporządzeniem 
(UE) nr 1235/2010, naleŜy systematycznie 
włączać produkty lecznicze podlegające 
pewnym warunkom bezpieczeństwa po 
dopuszczeniu do obrotu. 
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Poprawka  2 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 23 – ustęp 1 – litery c) i d) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

c) produktów leczniczych, które 
dopuszczono do obrotu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem z 
zastrzeŜeniem warunków, o których mowa 
w art. 9 ust. 4 lit. c), ca), cb) i cc) lub w art. 
10a, art. 14 ust. 7 i 8 oraz w art. 21 ust. 2; 

c) produktów leczniczych, które 
dopuszczono do obrotu zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem z 
zastrzeŜeniem warunków, o których mowa 
w art. 9 ust. 4 lit. cb) i cc) lub w art. 10a i 
w art. 14 ust. 7 i 8; 

d) produktów leczniczych dopuszczonych 
do obrotu zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE, z zastrzeŜeniem warunków, o 
których mowa w art. 21a, 22, 22a i 104a tej 
dyrektywy. 

d) produktów leczniczych dopuszczonych 
do obrotu zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE, z zastrzeŜeniem warunków, o 
których mowa w art. 21a lit. b), c) i f) lub 
w art. 22 i 22a tej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  
 

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 

 

                                                 
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 
4 Regulation article 14(7) 
5 Regulation article 14(8) and Directive article 22 
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Poprawka  3 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 1a. Na wniosek Komisji i po zasięgnięciu 

opinii Komitetu ds. Oceny Ryzyka w 

ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem 

Farmakoterapii, w przedmiotowym 

wykazie moŜna równieŜ zamieścić 

produkty lecznicze, które dopuszczono do 

obrotu zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem z zastrzeŜeniem 

warunków, o których mowa w art. 9 ust. 4 

lit. c) i ca) oraz w art. 21 ust. 2. 

 Na wniosek właściwych władz krajowych i 

po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Oceny 

Ryzyka w ramach Nadzoru nad 

Bezpieczeństwem Farmakoterapii, w 

przedmiotowym wykazie moŜna równieŜ 

zamieścić produkty lecznicze dopuszczone 

do obrotu zgodnie z dyrektywą 

2001/83/WE, z zastrzeŜeniem warunków, 

o których mowa w art. 21a lit. d) i e) oraz 

w art. 104a tej dyrektywy. 

Uzasadnienie 

The list of products subject to additional monitoring should only include products subject to the 

most serious conditions and safety concerns, as otherwise the list becomes too long and loses 

meaning.  

It should automatically include all new products containing new active substances, as well as 

all new biosimilars, for the first five years. It should also automatically include any products 

subject to:  

• a PASS (as was the case for Mediator)
1
;  

• a PAES 
2
;
 
  

• stricter-than-normal rules on ADR reporting
3
;  

• a “conditional market authorisation” (i.e. for unmet medical need) 
4
 

• an “exceptional market authorisation” (i.e. for orphan diseases)
5
 

                                                 
1 Regulation articles 9(4)cb and 10a, and Directive articles 21a(b) and 22a 
2 Regulation articles 9(4)cc and 10a, and Directive articles 21a(f) and 22a 
3 Regulation article 9(4)cb and Directive article 21a(c) 
4 Regulation article 14(7) 
5 Regulation article 14(8) and Directive article 22 



 

 
 PE493.561/ 4 

 PL 

Products subject to any other conditions should only be included at the discretion of Member 

States and the Commission, after consultation of the PRAC. 
 

Poprawka  4 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 23 – ustęp 4 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w przedmiotowym 
wykazie w charakterystyce produktu 
leczniczego i na ulotce dołączonej do 
opakowania zamieszcza się stwierdzenie: 
„Ten produkt leczniczy podlega 
dodatkowemu monitorowaniu”. Przed tym 
stwierdzeniem umieszcza się czarny 
symbol, który zostaje wybrany przez 
Komisję na podstawie zalecenia Komitetu 
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii do dnia 
2 stycznia 2012 r., natomiast po 
stwierdzeniu umieszcza się odpowiednie 
standardowe objaśnienie. 

4. W przypadku produktów leczniczych 
znajdujących się w przedmiotowym 
wykazie w charakterystyce produktu 
leczniczego i na ulotce dołączonej do 
opakowania zamieszcza się stwierdzenie: 
„Ten produkt leczniczy podlega 
dodatkowemu monitorowaniu”. Przed tym 
stwierdzeniem umieszcza się czarny 
symbol, który zostaje wybrany przez 
Komisję na podstawie zalecenia Komitetu 
ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad 
Bezpieczeństwem Farmakoterapii do dnia 
2 lipca 2013 r., natomiast po stwierdzeniu 
umieszcza się odpowiednie standardowe 
objaśnienie.” 

Uzasadnienie 

Poprawką tą dokonuje się korekty pomyłki przy opracowywaniu obecnych przepisów. Komitet 

ds. Oceny Ryzyka w ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii nie zostanie 

utworzony przed lipcem 2012 r., a zatem termin 12 miesięcy zaczyna upływać od tego momentu. 

 

Poprawka  5 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 a (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 67 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy) 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) w art. 67 ust. 3 dodaje się następujące 

akapity:  

 „W drodze odstępstwa od art. 70 ust. 1 

Komisja określa opłaty pobierane za 

usługi świadczone przez Agencję w 
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odniesieniu do działalności związanej z 

nadzorem nad bezpieczeństwem 

farmakoterapii oraz przez grupę 

koordynacyjną w odniesieniu do 

wykonywania jej zadań, o których mowa 

w akapicie pierwszym. 

 W tym celu Komisja po konsultacji z 

Agencją przyjmuje za pomocą aktów 

delegowanych zgodnie z art. 87ba i o ile 

spełnione zostaną warunki zawarte w art. 

87c i 87d środki uzupełniające akapit 

trzeci w odniesieniu do struktury i 

poziomu tych opłat.”. 

Uzasadnienie 

W celu zapewnienia pełnego wdroŜenia nowych przepisów dotyczących nadzoru nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii, pilną sprawą jest nadanie Europejskiej Agencji Leków 

uprawnień do pobierania opłat od posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu za 

wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii.  
W związku z tym Komisji naleŜy przekazać uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych 

zgodnie z art. 290 TFUE w celu uzupełnienia przepisów art. 67 ust. 3 w odniesieniu do usług 

świadczonych przez Agencję lub grupę koordynacyjną w związku z nadzorem nad 

bezpieczeństwem farmakoterapii. 

 

Poprawka  6 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 b (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 87 b – ustęp 1 a (nowy)  
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) W artykule 87b dodaje się ustęp w 

brzmieniu: 

 „1a. Uprawnienia do przyjęcia aktów 

delegowanych, o których mowa w art. 67 

ust. 3, powierza się Komisji na okres 

pięciu lat od dnia 1 lipca 2012 r. Komisja 

sporządza sprawozdanie dotyczące 

przekazania uprawnień nie później niŜ 

sześć miesięcy przed końcem okresu 

pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje 

automatycznie przedłuŜone na takie same 

okresy, chyba Ŝe Parlament Europejski 

lub Rada odwołają je zgodnie z art. 87c.”. 
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Poprawka  7 

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 1 – punkt 4 c (nowy) 

Rozporządzenie (WE) nr 726/2004 
Artykuł 87 c – ustęp 1 
 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4c) Art. 87c ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Przekazanie uprawnień określone w 

art. 10b i art. 67 ust. 3 moŜe zostać w 

dowolnym momencie odwołane przez 

Parlament Europejski lub Radę.”. 

 
 
 
 


