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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, za wyjątkiem 
przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz w 
art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów do PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem.
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającej dyrektywę 2001/82/WE i dyrektywę 2001/83/WE odnośnie do zmian 
warunków pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych
(COM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Procedura współdecyzji: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0123),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony przez Komisję (C6-0137/2008),

– uwzględniając art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
(A6-0000/2008),

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) Możliwość przedłożenia pojedynczego 
wniosku w przypadku jednej zmiany lub 
kilku identycznych zmian dokonywanych 
w warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy rozszerzyć 
na wszystkie typy zmian w celu 
uproszczenia i optymalizacji procedur.

Or. fr
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Uzasadnienie

Ważne wydaje się rozszerzenie na inne kategorie zmian możliwości przedłożenia 
pojedynczego wniosku w przypadku jednej zmiany lub kilku identycznych zmian 
dokonywanych w warunkach kilku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przyznanych przez 
ten sam organ właściwy. W rezultacie system ten zmniejszyłby znacznie obciążenie 
administracyjne i ułatwił rozpatrywanie wniosków z korzyścią dla pacjentów dzięki 
jednoczesnemu wprowadzeniu przyjętych zmian.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Punkt 6 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6b) W przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.

Or. fr

Uzasadnienie

W obowiązującym systemie rozporządzenia (WE) nr 1084/2003 (punkt preambuły 8) oraz 
1085/2003 (punkt preambuły 6) przewidują – w celu rozszerzenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu – możliwość przedłożenia oddzielnego, pełnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym streszczeniem charakterystyki produktu. Możliwość ta 
powinna zostać utrzymana. Niektóre nazwy produktów leczniczych w dużym stopniu kojarzą 
się z daną chorobą i konieczność zachowania tej samej nazwy w przypadku całkowicie 
odmiennej choroby mogłoby mieć szkodliwe skutki dla pacjentów.

Poprawka 3

Wniosek dotyczący dyrektywy – akt zmieniający
Artykuł 2 – punkt 1 a (nowy)
Dyrektywa 2001/83/WE
Artykuł 23 c (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1a) Dodaje się art. 23c w brzmieniu:

„Artykuł 23c
Odpowiednie środki podjęte przez Komisję 
Europejską powinny uwzględniać 
następujące elementy:
- Z przyczyn praktycznych i w celu 
poprawy skuteczności należy rozszerzyć 
na wszystkie kategorie zmian możliwość 
przedłożenia pojedynczego wniosku w 
przypadku jednej zmiany lub kilku 
identycznych zmian dokonywanych w 
warunkach kilku pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu.
- W przypadku rozszerzeń pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu należy zostawić 
możliwość przedłożenia – na podstawie 
uzasadnienia – oddzielnego, pełnego 
wniosku o wydanie pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym 
streszczeniem charakterystyki produktu.”

Or. fr

Uzasadnienie

1er- Il parait important d'étendre aux autres catégories de modifications cette possibilité de 
soumission d'une demande unique. 2e : Le système actuel prévoit la possibilité pour une 
extension de l’AMM, de présenter une demande d’autorisation complète et distincte pour un 
médicament qui a déjà été autorisé, mais sous une autre dénomination et avec un résumé des 
caractéristiques du produit différent. Il est essentiel de conserver cette possibilité. Certains 
noms de médicaments sont  associés à une pathologie et être obligé de conserver le même 
nom pour une pathologie différente pourrait avoir un effet dommageable pour le patient.
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UZASADNIENIE

1) Kontekst

W trakcie cyklu życia produktu leczniczego zmienia się wiele jego aspektów. Postęp 
technologiczny oraz nowe dane naukowe umożliwiają doskonalenie istniejących produktów 
leczniczych. Zmiany te dotyczą na przykład procesu wytwarzania produktów leczniczych, 
metod oczyszczania czy też wprowadzenia nowego wskazania terapeutycznego, a także 
aktualizacji ulotek dla pacjenta zawierających nowe informacje na temat bezpieczeństwa 
uzyskane na skutek wystąpienia działań niepożądanych.  Ponadto konsolidacja przemysłu 
farmaceutycznego, która następuje wskutek fuzji i przejęć, prowadzi także do wielu 
modyfikacji administracyjnych, takich jak zmiany nazw przedsiębiorstw farmaceutycznych 
czy też ich siedziby. Wszystkie te modyfikacje określa się jako „zmiany”, które muszą być 
obowiązkowo zgłaszane właściwym organom przez podmioty odpowiedzialne posiadające 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Duża część działalności przemysłu farmaceutycznego wynikającej z uregulowań dotyczy 
zarządzania tymi zmianami. Dla przykładu w przypadku przedsiębiorstwa średniej wielkości 
wytwarzającego generyczne produkty lecznicze, które zarejestrowało 400 produktów (w tym 
różne postaci farmaceutyczne i sposoby dawkowania), łączna liczba zgłaszanych zmian 
przekracza 4 000 zmian rocznie. W przypadku dużego przedsiębiorstwa liczba ta wynosi 
około 19 000.

2) Słabe strony istniejącego systemu wymogów regulacyjnych dotyczących zmian w 
pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych 

Istniejący system zarządzania zmianami okazuje się coraz częściej nieskuteczny i nie jest 
zadowalający ani dla organów władzy, ani dla przemysłu farmaceutycznego jako takiego. 

Zważywszy, że 80% wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u 
ludzi oraz produktów leczniczych weterynaryjnych rejestruje się w ramach procedury 
narodowej, proponowana rewizja ma znaczący wpływ na rynek farmaceutyczny w Unii 
Europejskiej. 

Wymogi regulacyjne dotyczące pozwoleń na dopuszczenie do obrotu wydawanych na 
poziomie krajowym są takie same jak w przypadku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu 
wydawanych zgodnie z procedurami europejskimi. Nie zharmonizowano jednak wymogów 
regulacyjnych dotyczących dokonywania zmian w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu.

Zmiany w krajowych pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu podlegają szczegółowym 
przepisom poszczególnych państw członkowskich, które różnią się od europejskich 
wymogów regulacyjnych.

W przypadku tej samej zmiany dotyczącej produktów dopuszczonych do obrotu w ramach 
procedury narodowej w różnych państwach członkowskich istnieją więc rozbieżności w 
zakresie wymaganej dokumentacji i procedury oceny.
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Sytuacja ta ma szereg negatywnych konsekwencji:

- w postaci dodatkowego, nieuzasadnionego obciążenia administracyjnego właściwych 
organów i przedsiębiorstw farmaceutycznych;

- w postaci trudności w przewidywaniu wprowadzenia zmian;

- w postaci znaczących różnic w odniesieniu do terminu wprowadzenia zmian w 
charakterystyce produktu leczniczego oraz ulotce dla personelu medycznego oraz pacjentów i 
w konsekwencji wpływu na ogólne funkcjonowanie rynku wewnętrznego produktów 
farmaceutycznych; 

- w odniesieniu do pacjentów, gdyż wprowadzenie niektórych zmian poprawiających 
skuteczność produktu leczniczego może być opóźniona lub niemożliwa.

3) Przewidywane udoskonalenia

Sprawozdawca czynnie wspiera wniosek Komisji Europejskiej zmierzający do rewizji i 
uproszczenia systemu dokonywania zmian w trosce o zdrowie ludzi i zwierząt. Wszystkie 
produkty lecznicze, bez względu na procedurę dopuszczenia do obrotu, powinny podlegać 
tym samym kryteriom oceny, kryteriom zatwierdzenia i czynnościom administracyjnym w 
przypadku zmiany.

Optymalizacja systemu będzie korzystna – w perspektywie długofalowej – szczególnie dla 
pacjentów, gdyż z jednej strony będzie sprzyjać doskonaleniu produktów leczniczych, a z 
drugiej – wywrze pozytywny wpływ na wykorzystanie zasobów właściwych organów w celu 
lepszej ochrony zdrowia publicznego.

Wskutek uproszczenia procedury dokonywania zmian w warunkach pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych będą one podlegać takim samym kryteriom 
zatwierdzania, postępowania administracyjnego oraz nadzoru w zakresie wprowadzanych 
zmian, bez względu na procedurę prawną, w wyniku której produkty lecznicze dopuszczono 
do obrotu.

Dlatego też mając na uwadze harmonizację i uproszczenie, ważne jest, aby zmiany w 
pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu podlegały tym samym wymogom regulacyjnym 
niezależnie od zastosowanej początkowej procedury rejestracji. Będzie to korzystne dla 
wszystkich stron: pacjentów, organów władzy i przedsiębiorstw farmaceutycznych.

Oprócz wspomnianej harmonizacji dotyczącej wszystkich produktów leczniczych pożądane 
byłoby uproszczenie systemu regulacyjnego dotyczącego dokonywania zmian w 
pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu, w szczególności zmian niewielkich, które mają 
minimalny wpływ lub w ogóle nie wywierają wpływu na jakość, bezpieczeństwo czy też 
skuteczność produktu leczniczego. Znaczące uproszczenie systemu wprowadza 
rozporządzenie Komisji dotyczące badania zmian w warunkach pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i weterynaryjnych produktów 
leczniczych, przyjęte jednogłośnie dnia 10 czerwca 2008 r.
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W celu wprowadzenia optymalnego systemu regulacyjnego dotyczącego zarządzania 
zmianami w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu duże znaczenie ma precyzyjne 
ustalenie poszczególnych kategorii zmian. Komisja przewiduje ustanowienie szczegółowych 
wykazów w przypadku poszczególnych kategorii zmian. Ważne jest wykorzystanie 
doświadczenia uzyskanego w ramach istniejących systemów krajowych. W przypadku zmian 
dotyczących produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu zgodnie z procedurą krajową 
niektóre państwa członkowskie stosowały już prosty system powiadamiania o dużej liczbie 
zmian, które uznały za niewielkie, za przykładem Niemiec. Krajowe wykazy różnych 
kategorii zmian posłużyły jako podstawa do opracowania wykazów europejskich.

Komisja proponuje szereg znaczących udoskonaleń systemu regulacyjnego dotyczącego 
zarządzania zmianami w pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu, przy czym opracowując 
rozporządzenie, inspirowała się w dużym stopniu przykładem niemieckim. Dla celów 
proporcjonalności, z zakresu tego rozporządzenia wyłączone są homeopatyczne i tradycyjne 
ziołowe produkty lecznicze, na które nie wydano pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, lecz 
które podlegają uproszczonej procedurze rejestracyjnej. Sprawozdawca odnosi się 
przychylnie do tego przepisu, gdyż pozwala on uniknąć komplikowania procedury rejestracji, 
która była prostsza w niektórych państwach członkowskich.

Niemniej w zaproponowanym systemie można by wprowadzić dodatkowe udoskonalenie w 
przypadku, gdy zmiana dotyczy kilku pozwoleń na dopuszczenie do obrotu, z możliwością 
dokonania pojedynczego zgłoszenia dotyczącego wszystkich odnośnych pozwoleń na 
dopuszczenie do obrotu.

W rozporządzeniu Komisja przewiduje ograniczenie tej możliwości do zmian niewielkich 
typu IA. Niemniej, aby móc w pełni korzystać z takiego środka (zmniejszenie obciążenia 
administracyjnego oraz ułatwienie rozpatrzenia zmiany i jej jednoczesnego wprowadzenia w 
przypadku wszystkich odnośnych produktów), ważne jest rozszerzenie tej możliwości na inne 
kategorie zmian: zmiany niewielkie typu IB i zmiany istotne typu II.

Komisja proponuje powyższe rozwiązanie wyłącznie w ramach procedury podziału pracy 
opisanej w art. 20. W przypadku gdy odnośne pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
przyznało w ramach procedury krajowej to samo państwo członkowskie, nie jest uzasadnione 
odwoływanie się do procedury podziału pracy, która powinna być zarezerwowana dla zmian 
dotyczących pozwoleń na dopuszczenie do obrotu przyznanych przez różne państwa 
członkowskie lub w przypadku odmiennych procedur początkowej rejestracji. Tylko w takiej 
sytuacji istnieje korzyść związana z wyeliminowaniem licznych ocen tej samej zmiany lub 
grupy zmian dokonywanych przez różne właściwe organy. 

W odniesieniu do rozszerzeń pozwoleń na dopuszczenie do obrotu Komisja proponuje, aby 
nazwa produktu leczniczego pozostała taka sama jak w pierwotnym pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu (art. 19).

W obowiązującym systemie rozporządzenia (WE) nr 1084/2003 (punkt preambuły 8) oraz 
1085/2003 (punkt preambuły 6) przewidują – w celu rozszerzenia pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu – możliwość przedłożenia oddzielnego, pełnego wniosku o wydanie 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, który został już dopuszczony, 
ale pod inną nazwą i z odmiennym streszczeniem charakterystyki produktu.
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Podstawowe znaczenie ma pozostawienie tej możliwości, zapewnionej w obecnym systemie.
W niektórych przypadkach znaczenie może mieć zarejestrowanie pod inną nazwą 
rozszerzenia pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dotyczącego wskazania do stosowania 
innego niż wskazanie zarejestrowane pierwotnie dla pierwszego pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu. Niektóre nazwy produktów leczniczych w dużym stopniu kojarzą się z określoną 
chorobą i konieczność zachowania tej samej nazwy w przypadku całkowicie odmiennej 
choroby mogłoby mieć szkodliwe skutki dla pacjentów.
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