
AM\604731PL.doc PE 370.256v01-00

PL PL

PARLAMENT EUROPEJSKI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

10.4.2006 PE 370.256v01-00

POPRAWKI 14-47

Projekt zalecenia do drugiego czytania (PE 370.187v02-00)
Françoise Grossetête
Produkty lecznicze stosowane w pediatrii

Wspólne stanowisko Rady (15763/3/05 – C6-0057/2006 – 2004/0217(COD) – akt 
zmieniający)

Wspólne stanowisko Rady Poprawki Parlamentu

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 14
PUNKT UZASADNIENIA 24

(24) Niezbędne jest zapewnienie 
dostosowania mechanizmów nadzoru nad 
monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego do szczególnych 
ograniczeń w zakresie zbierania danych 
dotyczących bezpieczeństwa stosowania 
produktów leczniczych u populacji 
pediatrycznej, włączając dane o 
ewentualnych długotrwałych efektach 
stosowania. Skuteczność stosowania 
produktów leczniczych u populacji 
pediatrycznej może też wymagać 
przeprowadzenia dodatkowych badań po 
dopuszczeniu do obrotu. Z tego względu 
dodatkowym wymaganiem przy składaniu 

(24) Niezbędne jest zapewnienie 
dostosowania mechanizmów nadzoru nad 
monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego do szczególnych 
ograniczeń w zakresie zbierania danych 
dotyczących bezpieczeństwa stosowania 
produktów leczniczych u populacji 
pediatrycznej, włączając dane o 
ewentualnych długotrwałych efektach 
stosowania.  Skuteczność stosowania 
produktów leczniczych u populacji 
pediatrycznej może też wymagać 
przeprowadzenia dodatkowych badań po 
dopuszczeniu do obrotu.  Z tego względu 
dodatkowym wymaganiem przy składaniu 



AM\604731PL.doc PE 370.256v01-00 2/23 AM\

PL

wniosku o udzielenie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który zawiera 
wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z 
zatwierdzonym planem badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej powinno 
być zobowiązanie wnioskodawcy do 
wskazania, w jaki sposób zamierza on 
zapewnić długoterminowe kontynuowanie 
obserwacji występowania możliwych 
działań niepożądanych produktu leczniczego 
i skuteczności jego stosowania w populacji 
pediatrycznej. Ponadto, jeżeli istnieje 
szczególny powód do obaw, jako warunek 
udzielenia pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu należy wprowadzić przepis 
umożliwiający żądanie od wnioskodawcy 
przedłożenia i realizacji systemu 
zarządzania ryzykiem lub przeprowadzenia 
określonych badań po wprowadzeniu leku 
do obrotu.

wniosku o udzielenie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, który zawiera 
wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z 
zatwierdzonym planem badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej powinno 
być zobowiązanie wnioskodawcy do 
wskazania, w jaki sposób zamierza on 
zapewnić długoterminowe kontynuowanie 
obserwacji występowania możliwych 
działań niepożądanych produktu leczniczego 
i skuteczności jego stosowania w populacji 
pediatrycznej.  Ponadto, jeżeli istnieje 
szczególny powód do obaw, wnioskodawca 
przedkłada i wprowadza system zarządzania 
ryzykiem i/lub przeprowadza określone 
badania umożliwiające wprowadzenie leku 
do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

W przypadku szczególnych powodów do obaw wnioskodawca przedstawi właściwy plan 
zarządzania ryzykiem. Zastępuje poprawkę nr 4.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 15
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Złożenie wniosku o przedłużenie 
obowiązywania świadectwa zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem powinno być 
dopuszczalne tylko wtedy, kiedy 
świadectwo zostało przyznane w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92.

(27) Złożenie wniosku o przedłużenie 
obowiązywania świadectwa zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem powinno być 
dopuszczalne tylko wtedy, kiedy 
świadectwo zostało przyznane w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92. 
Jednakże, jeżeli z powodu zmniejszenia o 5 
lat zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia, 
żadne świadectwo nie może zostać wydane, 
rekompensata powinna być przyznana w 
formie sześciomiesięcznego dodatkowego 
świadectwa ochronnego.

Or. en
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Uzasadnienie

Patrz uzasadnienie do poprawki dotyczącej art. 52 ust.1 tego samego autora.

Poprawkę złożyła Jolanta Dičkutė

Poprawka 16
PUNKT UZASADNIENIA 27

(27) Złożenie wniosku o przedłużenie 
obowiązywania świadectwa zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem powinno być 
dopuszczalne tylko wtedy, kiedy 
świadectwo zostało przyznane w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92.

(27) Złożenie wniosku o przedłużenie 
obowiązywania świadectwa zgodnie z 
niniejszym rozporządzeniem powinno być 
dopuszczalne tylko wtedy, kiedy 
świadectwo zostało przyznane w rozumieniu 
rozporządzenia (EWG) nr 1768/92. 
Jednakże, jeżeli z powodu zmniejszenia o 5 
lat zgodnie z art. 13 ust.1 rozporządzenia, 
żadne świadectwo nie może zostać wydane, 
rekompensata powinna być przyznana w 
formie sześciomiesięcznego dodatkowego 
świadectwa ochronnego.

Or. en

Uzasadnienie

Przedłużenie obowiązywania SPC (dodatkowego świadectwa ochronnego) jest możliwe dla 
nowych produktów leczniczych lub przedłużenie liniowe produktów leczniczych nadal 
objętych dodatkowym świadectwem ochronnym lub patentem kwalifikującym do SPC.  
Przedłużenie odnosi się do okresu ustalonego zgodnie z art.13 ust.1 i art.13 ust.2 
rozporządzenia 1768/92 w sprawie dodatkowych świadectw ochronnych.  Zgodnie z art.13 
ust.1 czas obowiązywania SPC jest równoznaczny z okresem zawartym między datą złożenia 
wniosku patentowego i datą pierwszego dopuszczenia do obrotu we Wspólnocie pomniejszoną 
o 5 lat.  W wyniku czego, dla nowych produktów leczniczych, opracowanych i dopuszczonych 
do obrotu w okresie krótszym niż 5 lat, okres obowiązywania SPC jest 0.  Jest jasne, że
produkty lecznicze nadal objęte patentem kwalifikującym je do SPC, którego okres wynosi O 
w rozumieniu art. 13 ust.1 rozporządzenia 1768/92 powinny korzystać z przedłużenia 
obowiązywania SPC tak długo jak są prowadzone badania pediatryczne.  Art.52 wspólnego 
stanowiska zmieniającego rozporządzenie 1768/92 w sprawie SPC nie traktuje jasno tej 
kwestii i w związku z tym powinien zostać poprawiony wyjaśniając, że przedłużenie SPC jest 
przyznawane niezależnie od rzeczywistego okresu obowiązywania SPC, w tym O, aby uniknąć 
tym samym przyszłych dyskusji. 
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 17
PUNKT UZASADNIENIA 35 A (nowy)

35a) dyrektywa Rady 76/769/EWG z dnia 
27 lipca 1976 w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych Państw Członkowskich 
odnoszących się do ograniczeń we 
wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu 
niektórych substancji i preparatów 
niebezpiecznych1 zakazuje wprowadzania 
na rynek dla użytku publicznego substancji 
lub preparatów zawierających substancje 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne lub szkodliwe dla płodności, 
kategorie 1 lub 2 zgodnie z dyrektywą Rady 
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w 
sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, 
wykonawczych i administracyjnych 
odnoszących się do klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania substancji niebezpiecznych 2

________________

1 Dz.U. L 262, z 27.09.76, str. 201. Dyrektywa 
zmieniona przez dyrektywę 2005/90/WE (Dz.U. L 33, 
z 04.02.06, str. 28).
2 Dz.U. L 196, z 16.08.67, str. 1. Dyrektywa 
zmieniona przez dyrektywę 2004/73/WE (Dz.U. L 
152, z 30.04.04, str. 1).

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka w związku z nowym faktem, art. 62 ust. 2d. Ostatnie badania 
przeprowadzone w Niemczech wykazały stosowanie jako zaróbki substancji szkodliwych na 
płodność w ponad 50 produktach leczniczych wydawanych na receptę i bez recepty.  Jest 
standardem w prawie wspólnotowym, że nie wprowadza się na rynek substancji 
rakotwórczych, mutagennych lub szkodliwych na płodność jako takich oraz w preparatach 
ogólnodostępnych. O ile zwolnienie z tego przepisu produktów kosmetycznych zostało 
zniesione, produkty lecznicze nadal podlegają temu zwolnieniu. O ile, w specjalnych 
przypadkach, można uzasadnić użycie tych substancji jako substancji aktywnych, nie ma 
uzasadnienia zastosowania ich jako zaróbki, zwłaszcza, gdy istnieje alternatywa.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 18
PUNKT UZASADNIENIA 35 B (nowy)
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35b) zważywszy na ryzyko, jakie substancje 
sklasyfikowane jako rakotwórcze, 
mutagenne lub szkodliwe na płodność, 
kategorie 1,2 i 3 zgodnie z dyrektywą 
67/548/EWG, mogą nieść dla zdrowia 
ludzkiego, ich stosowanie w produktach 
leczniczych jako składniki zaróbek lub jako 
składniki otoczki powinno zostać zakazane.
Substancje sklasyfikowane w kategorii 3 
mogą być użyte jako składnik zaróbek lub 
jako składnik otoczki w produktach 
leczniczych, jeżeli substancje te zostały 
ocenione przez Komitet ds. Produktów 
Leczniczych Stosowanych u Ludzi i 
zatwierdzone do użycia w produktach 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka w związku z nowym faktem, art. 62 ust. 2d. Ostatnie badania 
przeprowadzone w Niemczech wykazały stosowanie jako zaróbki substancji szkodliwych na 
płodność w ponad 50 produktach leczniczych wydawanych na receptę i bez recepty.  
Doprowadziło to do dużego narażenia na tę substancję. Szczególnie stanowi to problem dla 
kobiet w ciąży, ponieważ może prowadzić do zwiększenia deformacji genitaliów 
obserwowanych u noworodków płci męskiej. Stosowanie substancji CMR kategorii 1 i 2 
powinno być zakazane jako zaróbki lub otoczki produktów leczniczych. Analogicznie do 
przepisów odnoszących się do produktów kosmetycznych substancje CMR kategorii 3 mogą 
być dopuszczone, jeżeli oceniono, że są one bezpieczne.. 

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 19
ARTYKUŁ 5 USTĘP 1

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny dokłada wszelkich 
starań zmierzających do osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensusu 
Komitet Pediatryczny przyjmuje opinię 
składającą się ze stanowiska większości 
członków. Opinia zawiera stanowiska 
odrębne wraz z przyczynami powstałej 
rozbieżności.

1. Podczas przygotowywania swoich opinii 
Komitet Pediatryczny dokłada wszelkich 
starań zmierzających do osiągnięcia 
konsensusu naukowego. W razie 
niemożności osiągnięcia takiego konsensusu 
Komitet Pediatryczny przyjmuje opinię 
składającą się ze stanowiska większości 
członków. Opinia zawiera stanowiska 
odrębne wraz z przyczynami powstałej 
rozbieżności. Opinia zostaje podana do 
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wiadomości publicznej.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe powtórzenie poprawki nr 22 z pierwszego czytania przyjętej w dniu 7 września 
2005 r. Ważne jest, aby zapewnić upublicznienie opinii Komitetu Pediatrycznego.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 20
ARTYKUŁ 5 A (nowy)

Article 5a
Członkowie Komitetu Pediatrycznego oraz 
jego eksperci zobowiązują się do działania 
w interesie publicznym i w sposób 
niezależny. Nie mogą być powiązani z 
przemysłem farmaceutycznym finansowo 
ani w inny sposób, co mogłoby wpłynąć na 
ich bezstronność.
Każde bezpośrednie i niebezpośrednie 
interesy łączące ich z przemysłem 
farmaceutycznym powinny zostać 
wprowadzone do rejestru prowadzonego 
przez Agencję, dostępnego do konsultacji 
publicznej. Rejestr jest corocznie 
uaktualniany.
Członkowie Komitetu Pediatrycznego oraz 
jego eksperci poinformują podczas każdego 
posiedzenia o interesach, które mogą 
szkodzić ich niezależności w związku z 
punktami porządku dnia.
Członkowie Komitetu Pediatrycznego oraz 
jego eksperci są zobowiązani do 
nieujawniania, nawet po zakończeniu 
pełnienia obowiązków, żadnych informacji 
objętych tajemnicą zawodową,.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie art.5 wniosku Komisji w formie zmienionej poprawką nr 24 przyjętą w 
pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 r. Należy wyraźnie sprecyzować, że członkowie 
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Komitetu Pediatrycznego muszą działać w interesie publicznym i zadeklarować wszelkie 
bezpośrednie lub pośrednie interesy, jakie łączą ich z przemysłem farmaceutycznym.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 21
ARTYKUŁ 23 USTĘP 1 AKAPIT 1 A (nowy)

Zainteresowane państwa członkowskie 
automatycznie uznają każdą opinię 
odnoszącą się do zgodności w okresie 30 
dni. 

Or. xm

Uzasadnienie

Z punktu widzenia praktycznego stosowania dyrektywy, właściwe jest określenie terminu 
przyjęcia planu badań pediatrycznych przez państwa członkowskie.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 22
ARTYKUŁ 23 USTĘP 3 A (nowy)

3a. Wnioskodawca może zwrócić się, aby 
opinia zawierała oświadczenie o zgodności 
z przyjętym planem badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej. W tym 
przypadku stosuje się procedurę określoną 
w art.25 a decyzja jest wiążąca dla 
właściwych władz. Wnioskodawca może 
zwrócić się o zwolnienie z wymogu 
odnośnie okresu, o którym mowa w art.25, 
ust.4.

Or. el

Uzasadnienie

Celem projektu rozporządzenia jest dalszy rozwój produktów leczniczych stosowanych w 
pediatrii głównie poprzez stosowanie odpowiednich zachęt, wysokiej jakości badań i 
odpowiednich procedur zatwierdzających. Podstawowym warunkiem promowania i rozwoju 
produktów leczniczych jest zgodność z ogólnymi wymogami odnośnie procedur dopuszczenia 
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do obrotu zgodnie z art.23 ust.1 dotyczącym produktów leczniczych, dla których dopuszczenie 
do obrotu zostało wydane na zasadzie wzajemnego uznawania lub (zdecentralizowanej) 
krajowej procedury zatwierdzania. Projekt rozporządzenia wymaga, aby zgodność była 
nadzorowana przez wszystkie krajowe władze, jednak bez przyjmowania stałych terminów na 
podejmowanie decyzji. W tym przypadku Komitet Pediatryczny jest najbardziej odpowiednim 
organem do weryfikacji zgodności z programem badań pediatrycznych i byłoby wskazane, 
aby został poparty decyzją Europejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Medycznych (EMEA) 
bez konieczności wydawania decyzji przez wszystkie państwa członkowskie. 

Poprawka jest zgodna z poprawkami Rady do ust.1 art.52 wspólnego stanowiska i art.62 
rozporządzenia WE. 

Poprawkę złożyła Dagmar Roth-Behrendt

Poprawka 23
ARTYKUŁ 25 USTĘP 3

3. W terminie 30 dni od daty otrzymania 
prośby o ponowne przeanalizowanie opinii, 
o której mowa w ust. 1, Komitet 
Pediatryczny, po powołaniu nowego 
sprawozdawcy, wydaje nową opinię 
potwierdzającą lub zmieniającą poprzednią 
opinię. Uzasadnienie podjętej decyzji musi 
zostać dołączone do nowej opinii, która staje 
się ostateczna.

3. W terminie 30 dni od daty otrzymania 
prośby o ponowne przeanalizowanie opinii, 
o której mowa w ust. 1, Komitet 
Pediatryczny, po powołaniu nowego 
sprawozdawcy, wydaje nową opinię 
potwierdzającą lub zmieniającą poprzednią 
opinię. Sprawozdawca może bezpośrednio 
zwrócić się z pytaniami do wnioskodawcy.
Wnisokodawca może także zaproponować, 
aby był przesłuchany. Sprawozdawca 
niezwłocznie poinformuje pisemnie Komitet 
Pediatryczny o szczegółach kontaktów z 
wnioskodawcą. Uzasadnienie podjętej 
decyzji musi zostać dołączone do nowej 
opinii, która staje się ostateczna.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdawca działa jako przedstawiciel Komitetu i informuje go o swoich kontaktach z 
wnioskodawcą. (Przywrócenie poprawki 41 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 
2005 r.)
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Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 24
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 AKAPIT 2

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz, 
jeśli okaże się to właściwe, na ulotce 
dołączanej do opakowania produktu 
leczniczego, pod warunkiem, że właściwy 
organ stwierdzi przydatność tych informacji 
dla pacjentów, bez względu na to, czy 
wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ.

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego i 
streszczone na ulotce dołączanej do 
produktu leczniczego, pod warunkiem, że 
właściwy organ stwierdzi przydatność tych 
informacji dla pacjentów, bez względu na to, 
czy wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ. Informacja musi być 
przedstawiona w z wyraźnym rozróżnieniem 
pomiędzy zatwierdzonymi i 
niezatwierdzonymi wskazaniami 
pediatrycznymi.

Or. fr

Uzasadnienie

Powtórzenie poprawki nr 43 przyjętej w pierwszym czytaniu 7 września 2005 r.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 25
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 AKAPIT 2

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz, 
jeśli okaże się to właściwe, na ulotce 
dołączanej do opakowania produktu 
leczniczego, pod warunkiem, że właściwy 
organ stwierdzi przydatność tych informacji 
dla pacjentów, bez względu na to, czy 
wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ.

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego i 
streszczone na ulotce dołączanej do 
produktu leczniczego, pod warunkiem, że 
właściwy organ stwierdzi przydatność tych 
informacji dla pacjentów, bez względu na to, 
czy wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ. Informacja musi być 
przedstawiona z wyraźnym rozróżnieniem 
pomiędzy zatwierdzonymi i 
niezatwierdzonymi wskazaniami 
pediatrycznymi
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 26
ARTYKUŁ 28 USTĘP 1 AKAPIT 2

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz, 
jeśli okaże się to właściwe, na ulotce 
dołączanej do opakowania produktu 
leczniczego, pod warunkiem, że właściwy 
organ stwierdzi przydatność tych informacji 
dla pacjentów, bez względu na to, czy 
wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ.

W przypadku udzielenia pozwolenia wyniki 
wszystkich tych badań zostają ujęte w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz, 
jeśli okaże się to właściwe, na ulotce 
dołączanej do opakowania produktu 
leczniczego, pod warunkiem, że właściwy 
organ stwierdzi przydatność tych informacji 
dla pacjentów, bez względu na to, czy 
wszystkie z wnioskowanych wskazań 
pediatrycznych zostały zatwierdzone przez 
właściwy organ. Informacja musi być 
przedstawiona z wyraźnym rozróżnieniem 
pomiędzy zatwierdzonymi i 
niezatwierdzonymi wskazaniami 
pediatrycznymi

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 43 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 
r.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 27
ARTYKUŁ 33

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 
produkt na rynek w ciągu dwóch lat od daty 
dopuszczenia do obrotu wskazania 
pediatrycznego. Terminy te znajdują się w 
publicznie dostępnym rejestrze 

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 
produkt na rynek w ciągu sześciu miesięcy
od daty dopuszczenia do obrotu wskazania 
pediatrycznego. Terminy te znajdują się w 
publicznie dostępnym rejestrze 
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prowadzonym przez Agencję. prowadzonym przez Agencję.

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 28
ARTYKUŁ 33

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 
produkt na rynek w ciągu dwóch lat od daty 
dopuszczenia do obrotu wskazania 
pediatrycznego. Terminy te znajdują się w 
publicznie dostępnym rejestrze 
prowadzonym przez Agencję.

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 
produkt na rynek o ile jest to możliwe w 
ciągu roku od daty dopuszczenia do obrotu 
wskazania pediatrycznego. Terminy te 
znajdują się w publicznie dostępnym 
rejestrze prowadzonym przez Agencję

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe powtórzenie poprawki nr 46 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 
2005 r.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 29
ARTYKUŁ 33

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 

Jeżeli produkty lecznicze zostały 
dopuszczone do obrotu we wskazaniu 
pediatrycznym po uprzedniej realizacji 
zatwierdzonego planu badań klinicznych z 
udziałem populacji pediatrycznej i produkty 
te zostały już wprowadzone na rynek w 
innych wskazaniach, posiadacz pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, uwzględniając 
dane wskazanie pediatryczne, wprowadza 
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produkt na rynek w ciągu dwóch lat od daty 
dopuszczenia do obrotu wskazania 
pediatrycznego. Terminy te znajdują się w 
publicznie dostępnym rejestrze 
prowadzonym przez Agencję.

produkt na rynek o ile jest to możliwe w 
ciągu roku i nie później niż dwa lata od 
daty dopuszczenia do obrotu wskazania 
pediatrycznego.  Terminy te znajdują się w 
publicznie dostępnym rejestrze 
prowadzonym przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Częściowe powtórzenie poprawki nr 46 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 
2005 r. Zważywszy na znaczne zachęty dla przemysłu farmaceutycznego za realizację planu 
badań pediatrycznych, produkty lecznicze, które otrzymały zezwolenie dla stosowania w 
pediatrii powinny być wprowadzone na rynek w możliwie najkrótszym terminie.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 30
ARTYKUŁ 34 USTĘP 2 AKAPIT1

2.W przypadku istnienia szczególnych 
obaw, właściwy organ może zażądać jako 
warunku udzielenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu ustanowienia 
systemu zarządzania ryzykiem albo 
przeprowadzenia i przedłożenia do oceny 
specjalnych badań nad produktem po jego 
wprowadzeniu na rynek. System zarządzania 
ryzykiem obejmuje zestaw działań 
i interwencji w zakresie nadzoru nad 
monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego, których zadaniem jest 
identyfikacja i opisanie ryzyka związanego 
ze stosowaniem produktów leczniczych, 
zapobieganie takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

2. Przyznanie zezwolenia na dopuszczenie 
do obrotu dla wskazań pediatrycznych jest 
uzależnione od wprowadzenia przez 
wnioskodawcę systemu zarządzania 
ryzykiem. Ponadto, władze mogą wymagać, 
w konkretnych przypadkach 
przeprowadzenia specjalnych badań.
System zarządzania ryzykiem obejmuje 
zestaw działań i interwencji w zakresie 
nadzoru nad monitorowaniem 
bezpieczeństwa stosowania produktu 
leczniczego, których zadaniem jest 
identyfikacja i opisanie ryzyka związanego 
ze stosowaniem produktów leczniczych, 
zapobieganie takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji

Or. fr

Uzasadnienie

Powtórzenie poprawki nr 47 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 r.
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Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 31
ARTYKUŁ 34 USTĘP 2 AKAPIT1

2. W przypadku istnienia szczególnych 
obaw, właściwy organ może zażądać jako 
warunku udzielenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu ustanowienia 
systemu zarządzania ryzykiem albo 
przeprowadzenia i przedłożenia do oceny 
specjalnych badań nad produktem po jego 
wprowadzeniu na rynek. System zarządzania 
ryzykiem obejmuje zestaw działań 
i interwencji w zakresie nadzoru nad 
monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego, których zadaniem jest 
identyfikacja i opisanie ryzyka związanego 
ze stosowaniem produktów leczniczych, 
zapobieganie takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

2. Przyznanie zezwolenia na dopuszczenie 
do obrotu dla wskazań pediatrycznych jest 
uzależnione od wprowadzenia przez 
wnioskodawcę systemu zarządzania 
ryzykiem. Ponadto, jeżeli to konieczne 
władze mogą wymagać przeprowadzenia 
specjalnych badań. System zarządzania 
ryzykiem obejmuje zestaw działań i 
interwencji w zakresie nadzoru nad 
monitorowaniem bezpieczeństwa stosowania 
produktu leczniczego, których zadaniem jest 
identyfikacja i opisanie ryzyka związanego 
ze stosowaniem produktów leczniczych, 
zapobieganie takiemu ryzyku lub jego 
zminimalizowanie, łącznie z oceną 
skuteczności tych interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki nr 47 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 r. 
System zarządzania ryzykiem dla produktów leczniczych stosowanych w pediatrii musi zawsze 
obowiązywać.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 32
ARTYKUŁ 34 USTĘP 2 A (nowy)

2a) Oprócz przepisów zawartych w ust. 1 i 
2, przepisy odnośnie nadzoru 
bezpieczeństwa stosowania produktów 
leczniczych określone w rozporządzeniu 
WE nr 726/2004 i dyrektywie 2001/83/WE 
odnoszą się do dopuszczenia do obrotu 
produktów leczniczych zawierających 
wskazania pediatryczne.

Or. fr
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Uzasadnienie

W ramach inicjatywy „lepsze stanowienie prawa” należy odnieść się do zasad już przyjętych 
w innych przepisach i, które powinny obowiązywać w rozporządzeniu w szczególności 
odnośnie niezależności członków Komitetu.  Zastępuje poprawkę 9.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 33
ARTYKUŁ 34 USTĘP 2 A (nowy)

2a. Informacje dotyczące możliwych reakcji 
niepożądanych produktu leczniczego 
zgłoszonych przed i po jego wprowadzeniu 
na rynek powinny zostać umieszczone w 
publicznie dostępnym rejestrze.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki nr 83 rev. przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 r. 
Ważne jest, aby dane dotyczące bezpieczeństwa produktów leczniczych były umieszczane w 
ogólnodostępnym rejestrze.

Poprawkę złożył Marios Matsakis

Poprawka 34
ARTYKUŁ 34 A (nowy)

Artykuł 34a
Informacje dotyczące możliwych reakcji 
niepożądanych produktu leczniczego 
zgłoszonych przed i po jego wprowadzeniu 
na rynek powinny zostać umieszczone w 
publicznie dostępnym rejestrze

Or. en

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 35
ARTYKUŁ 35 USTĘP 2 A (nowy)
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Informacje dotyczące możliwych reakcji 
niepożądanych produktu leczniczego 
zgłoszonych przed i po jego wprowadzeniu 
na rynek powinny zostać umieszczone w 
publicznie dostępnym rejestrze.

Or. fr

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki nr 83 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 r.

Poprawkę złożył Antonios Trakatellis

Poprawka 36
ARTYKUŁ 36 USTĘP 2

2. Umieszczenie w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu oświadczenia, o 
którym mowa w art. 28 ust. 3, ma 
zastosowanie do celów przewidzianych w 
ust. 1 niniejszego artykułu.

2. Umieszczenie w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu oświadczenia, o 
którym mowa w art. 28 ust. 3, oraz decyzji
zawartej w oświadczeniu, o którym mowa w 
art.23 ust.3a ma zastosowanie do celów 
przewidzianych w ust. 1 niniejszego 
artykułu

Or. el

Uzasadnienie

Poprawka jest spowodowana wprowadzeniem zmian do art. 23 (patrz poprzednie poprawki). 
Jest to zgodne z poprawkami Rady do art. 51 ust. 1 wspólnego stanowiska oraz z art. 62 
rozporządzenia WE.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 37
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
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produkty lecznicze zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

produkty lecznicze zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub do 
produktów, których substancja aktywna 
uzyskała uprzednio ochronę patentową w 
zakresie zastosowania w pediatrii lub 
uzyskała ochronę prawną w innej formie 
zastrzeżeniach danych lub wyłączności na 
rynku na stosowanie w pediatrii na terenie 
UE.

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie poprawki nr 52 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005r. Każda 
inna rekompensata zgodnie z art. 36 jest zbyteczna w sytuacji, gdy patent obejmujący formułę 
lub to samo wskazanie pediatryczne posiada wyłączność rynkową.

Poprawkę złożył Adamos Adamou

Poprawka 38
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie
z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub do 
produktów lub formuł, których substancja 
aktywna uzyskała uprzednio ochronę 
patentową w zakresie zastosowania w 
pediatrii.

Or. en

Uzasadnienie

Każda inna rekompensata zgodnie z art. 36 nie jest zbyteczna w sytuacji, gdy patent 
obejmujący formułę lub to samo wskazanie pediatryczne posiada wyłączność rynkową.
Odrzucenie tej poprawki prowadzi do przyznawania zbędnych rozszerzeń świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych stosowanych u dorosłych zwiększając tym samym 
ogólne koszty dla budżetu służby zdrowia. 
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Poprawkę złożyła Mojca Drčar Murko

Poprawka 39
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 lub do 
produktów lub formuł, których substancja 
aktywna uzyskała uprzednio ochronę 
patentową w zakresie zastosowania w 
pediatrii.

Or. en

Uzasadnienie

Każda inna rekompensata zgodnie z art. 36 nie jest zbyteczna w sytuacji, gdy patent 
obejmujący formułę lub to samo wskazanie pediatryczne posiada wyłączność rynkową. 
Odrzucenie tej poprawki prowadzi do przyznawania zbędnych rozszerzeń świadectwa 
ochronnego dla produktów leczniczych stosowanych u dorosłych zwiększając tym samym 
ogólne koszty dla budżetu służby zdrowia.

Poprawkę złożyła Anne Ferreira

Poprawka 40
ARTYKUŁ 36 USTĘP 4

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 141/2000.

4. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się do 
produktów, które są chronione dodatkowym 
świadectwem ochronnym zgodnie z 
rozporządzeniem (EWG) nr 1768/92 lub 
patentem kwalifikującym do przyznania 
dodatkowego świadectwa ochronnego. 
Przepisów tych nie stosuje się do produktów 
leczniczych oznaczonych jako sieroce 
produkty lecznicze zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) nr 141/2000 ani do 
produktów, których substancja aktywna 
uzyskała uprzednio ochronę patentową w 
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zakresie zastosowania w pediatrii.

Or. fr

Uzasadnienie

Częściowe przywrócenie poprawki 52 przyjętej w pierwszym czytaniu w dniu 7 września 2005 
r.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 41
ARTYKUŁ 45 USTĘP 3 A (nowy)

3a) Konsultując z Agencją, Komisja 
opracowuje wytyczne w celu ustanowienia 
kryteriów oceny dotyczących ważności 
przeprowadzonych badań zgodnie z ust.3.

Or. fr

Uzasadnienie

W tym kontekście rolą Komisji jest, w oparciu o ekspertyzę naukową Agencji, określenie jakie 
badania są konieczne i/lub ważne.  Zastępuje poprawkę nr 12.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 42
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1

Artykuł 1 litera e) (rozporządzenie (EWG) nr 1768/92)

„e) „Wniosek o przedłużenie 
obowiązywania’ oznacza wniosek o 
przedłużenie obowiązywania świadectwa 
zgodnie z art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii

„e) „Wniosek o przedłużenie 
obowiązywania’ oznacza wniosek o 
przedłużenie obowiązywania świadectwa 
zgodnie z art. 13 ust 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr …/… Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii w 
przypadku, gdy art. 13 ust. 1 
rozporządzenia nie daje prawa do nowego 
okresu ochronnego, “wniosek o 
przedłużenie obowiązywania ” jest 
rozumiany jako wniosek o świadectwo 
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ważne przez okres 6 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Bieżący tekst zezwala jedynie na 6 miesięczne przedłużenie dla produktów chronionych 
dodatkowym świadectwem ochronnym. Wiele produktów leczniczych jest zatwierdzanych w 
okresie krótszym niż 5 lat z uwagi na ich ważne znaczenie terapeutyczne i w związku z tym nie 
korzystają one z dodatkowego świadectwa ochronnego. Zgodnie z bieżącym tekstem nie 
kwalifikowałyby się do przedłużenia dla wskazań pediatrycznych. W praktyce może się 
okazać, że zniechęci to do przeprowadzania pediatrycznych badań klinicznych dla tych 
produktów- zakazywanie przedłużenia świadectwa ochronnego dla „szybkich” produktów 
może opóźnić wprowadzenie leków ratujących życie. Niniejsza poprawka w znacznym stopniu 
wzmacnia zakres rozporządzenia poprzez zwiększenie liczy pediatrycznych badań klinicznych, 
zwłaszcza dla produktów ratujących życie. 

Poprawkę złożyła Jolanta Dičkutė

Poprawka 43
ARTYKUŁ 52 PUNKT 1

Artykuł 1 litera e) (rozporządzenie (EWG) nr 1768/92)

„e) „Wniosek o przedłużenie 
obowiązywania’ oznacza wniosek o 
przedłużenie obowiązywania świadectwa 
zgodnie z art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr …/… + Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii 

„e) „Wniosek o przedłużenie 
obowiązywania’ oznacza wniosek o 
przedłużenie obowiązywania świadectwa 
zgodnie z art. 13 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia i art. 36 rozporządzenia 
(WE) nr …/… + Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia … w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii w 
przypadku, gdy art. 13 ust. 1 
rozporządzenia nie daje prawa do nowego 
okresu ochronnego, “wniosek o 
przedłużenie obowiązywania ” jest 
rozumiany jako wniosek o świadectwo 
ważne przez okres 6 miesięcy.

Or. en

Uzasadnienie

Patrz poprawka do punktu uzasadnienia 27 tego samego autora.

  
+ Uwaga dla Dz.U.: proszę wprowadzić numer i datę przyjęcia niniejszego 

rozporządzenia.
+ Uwaga dla Dz.U.: proszę wprowadzić numer i datę przyjęcia niniejszego 

rozporządzenia.
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Poprawkę złożyli Holger Krahmer, Frédérique Ries

Poprawka 44
ARTYKUŁ 52 PUNKT 2

Artykuł 7 ustęp 4 (rozporządzenie (EWG) nr 1768/92)

4. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego składany jest 
nie później niż dwa lata przed wygaśnięciem 
świadectwa.

4. Wniosek o przedłużenie obowiązywania 
świadectwa już przyznanego składany jest 
nie później niż sześć miesięcy przed 
wygaśnięciem świadectwa.

Or. en

Uzasadnienie

Okres na składanie wniosku o przedłużanie obowiązywania SPC, zgodnie z art.52 ust.2, 
należy zmniejszyć z 2 lat do 6 miesięcy przed wygaśnięciem świadectwa. Istnieje wiele 
sytuacji, w których pediatryczne próby kliniczne nie mogą być zakończone przed późnym 
stadium w cyklu życia produktu. W większości przypadków przeprowadzenie badań 
pediatrycznych bez jasnych i dokładnych informacji odnośnie skuteczności i bezpieczeństwa 
produktu stwierdzonego u dorosłych (działania niepożądane, przeciwwskazania i interakcje z 
innymi lekami, ) byłoby nieetyczne i nie zagwarantowałoby bezpieczeństwa dzieci biorących 
udział w badaniu. W związku z tym byłoby wskazane, aby ograniczyć okres wnioskowania o 
przedłużenie SPC z dwóch lat do 6 miesięcy celem zachęcenia wnioskodawcy do 
kontynuowania badań a tym samym zwiększenia czasu badań.

Poprawkę złożył Miroslav Ouzký

Poprawka 45
ARTYKUŁ 52 PUNKT 2

Artykuł 7 ustęp 4 a (nowy) (rozporządzenie (EWG) nr 1768/92)

4a. Niezależnie od postanowień ust.4, przez 
okres 5 lat od daty wejścia w życie 
rozporządzenia WE nr …/…./, wniosek o 
przedłużenie obowiązywania wcześniej 
udzielonego świadectwa składa się nie 
później niż sześć miesięcy przed upływem 
ważności takiego świadectwa.

Or. xm
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Uzasadnienie

Zważywszy, że istnieją produkty lecznicze, których świadectwo ochronne wygaśnie w ciągu 
dwóch lat od daty przyjęcia tej dyrektywy, należy umożliwić wnioskowanie o przedłużenie 
okresu obowiązywania świadectwa ochronnego dla tych produktów.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 46
ARTYKUŁ 54 PUNKT 1 A (nowy)

Artykuł 117 ustęp 1 litera d a) (nowa) (dyrektywa 2001/83/WE)

W art. 117 ust.1 dyrektywy 2001/83/WE 
dodaje się następujący punkt:
“da) zawiera substancje, które są 
rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe na 
płodność, kategorie jak wymieniono w 
załączniku I dyrektywy 67/548/EWG1 jako 
składniki zaróbek lub jako składniki 
otoczki.
______

1 (Dz.U. L 196, z 16.08.67, str. 1, Dyrektywa 
zmieniona po raz ostatni dyrektywą Komisji 
2004/73/WE (Dz.U. L 152, z 30.04.04, str. 1).”

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka z uwagi na nowy fakt (art. 62 ust.2). Ostatnie badania przeprowadzone w 
Niemczech wykazały stosowanie jako zaróbki substancji szkodliwych na płodność w ponad 50 
produktach leczniczych wydawanych na receptę i bez recepty.   Produkty lecznicze 
zawierające substancje CMR jako zaróbki lub jako składniki otoczki powinny zostać wycofane 
z rynku. Dostępne są alternatywne produkty lecznicze o tym samym działaniu. Producenci 
mogliby składać wniosek o zmianę zezwolenia, tak, aby mogli sprzedawać zmieniony produkt 
leczniczy nie zawierający substancji CMR jako zaróbki ani w otoczkach. Substancje 
alternatywne są szeroko dostępne i stosowane.

Poprawkę złożyła Hiltrud Breyer

Poprawka 47
ARTYKUŁ 54 PUNKT 1 B (nowy)

Załącznik 1 punkt 3.2.2.4 (a) (dyrektywa 2001/83/WE)

W załączniku I, punkt 3.2.2.4 a) dyrektywy 
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2001/83/WE dodaje się następujący ustęp:

“Substancje sklasyfikowane jako 
rakotwórcze, mutagenne lub szkodliwe na 
płodność, kategorie 1, 2 i 3 zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG1 nie mogą być 
stosowane jako składniki zaróbek ani jako 
składniki otoczek produktów leczniczych.  
Substancje kategorii 3 mogą być stosowane, 
jeżeli substancje zostały wcześniej ocenione 
przez Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi i uznane za 
dopuszczalne do stosowania w produktach 
leczniczych.
______

1 (Dz.U. L 196, z 16.08.67, str. 1, Dyrektywa 
zmieniona po raz ostatni dyrektywą Komisji 
2004/73/WE (Dz.U. L 152, z 30.04.04, str. 1).”

Or. en

Uzasadnienie

Nowa poprawka z uwagi na nowy fakt (art. 62 ust.2). Ostatnie badania przeprowadzone w 
Niemczech wykazały stosowanie jako zaróbki substancji szkodliwych na płodność w ponad 50 
produktach leczniczych wydawanych na receptę i bez recepty.    Doprowadziło to do dużego 
narażenia na tę substancję.  Szczególnie stanowi to problem dla kobiet w ciąży, ponieważ 
może prowadzić do zwiększenia deformacji genitaliów obserwowanych u noworodków płci 
męskiej. W przyszłości należy koniecznie unikać stosowania substancji CMR jako zaróbki lub 
otoczki produktów leczniczych.  Należy zatem sprecyzować w kontroli zaróbek, że takie 
substancje nie mogą być stosowane.


