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Produktow Leczniczych
Wyrobow Medycznych
i Produktow Biobojczych

Szanowny Panie Prezesie,
w nawi'lzaniu do pisma z dnia 22 czerwca 2012 r. (znak: UR.DP.PPR.024-456-2012-)
przekazuj'lcego do uzgodnien mi~dzyresortowych projekt rozporz'ldzenia Ministra Zdrowia
w sprawie wymagan dotyczqcych dokumentacji wynik6w badan antyseptyk6w uprzejmie
informuj~, ze zglaszam nast~puj'lce uwagi:
1. Pismo przewodnie opatrzone dat'l22 czerwca 2012 przekazuj'lce projekt do uzgodnien
mi~dzyresortowych wplyn~lo do Kancelarii Prezesa Rady Ministr6w 10 lipca 2012 r.
Zal'lczony projekt rozporz'ldzenia nosi dat~ 18 maja 2012 r. i jest tozsamy z projektem
przekazanym do mnie celem wyrazenia opinii 0 Ocenie Skutk6w Regulacji. Uczestnicy
konsultacji mi~dzyresortowych otrzymali wi~c stary
projekt nie uwzgl~dniaj'lcy
informacji 0 zaj~tym przez wnioskodawc~ stanowisku w stosunku do moich propozycji
uzupelnienia OSR zawartych w pismie z dnia 25 czerwca 2012 r. Prosz~ wi~c
o przedstawienie aktualnej wersji dokumentu, kt6ra b~dzie przedmiotem uzgodnien
mi~dzyresortowych.
2. Maj'lc na uwadze powyzsze informuj~, ze podtrzymuj~ uwagi z 25 czerwca 2012 r. dot.
uzupelnienia OSR w zakresie:
- szczeg6lowego przedstawienia oddzialywania projektu regulacji na podmioty
odpowiedzialne w rozumieniu ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. Prawo
farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z p6m. zm.) poprzez okreslenie
wplywu na podmioty wnioskuj'lce 0 dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego b~d'lcego antyseptykiem oraz na podmioty, kt6re juz uzyskaly to
pozwolenie;
liczby antyseptyk6w, w tym antyseptyk6w weterynaryjnych, dopuszczonych do
obrotu;
wynik6w konsultacji spolecznych.

3. Nieprecyzyjne jest drugie zdanie w przeplSle § 5 ust. 1 w brzmieniu "Nalezy
udokurnentowac przedluzone dzialanie b6jcze produktu, jezeli dotyczy". ProponujC( go
przeredagowac w nastC(pujttcy spos6b: "Nalezy udokurnentowac przedluzone dzialanie
b6jcze produktu, jezeli zostalo stwierdzone"
4. ProponujC(wykreslenie z uzasadnienia projektu argurnentu, iz wydanie rozporzttdzenia
jest konieczne z uwagi na fakt, ze poprzednie rozporzttdzenie Ministra Zdrowia w sprawie
okrdlenia grup produkt6w leczniczych oraz wymagan dotyczqcych dokumentacji wynik6w
badan tych produkt6w utracilo moc z dniem 2 listopada 2008 r. na podstawie art. 15
ustawy z dnia 30 marca 2007 r. 0 zmianie ustawy - Prawo Jarmaceutyczne oraz zmianie
niekt6rych innych ustaw (stanowi on, ze akt wykonawczy wydany na podstawie art. 17
ust. 3 cytowanej wyzej ustawy zachowuje swojtt wamosc przez 18 miesiC(cy od dnia
1 maja 2007 r. ). Informacja ta, choc prawdziwa, rna walor jedynie historyczny, gdyz nie
wydane rozporz£idzenie (z nie wyjasnionych przyczyn)
stanowiloby wykonanie
upowazmenia ustawowego 0 innej tresci. Obecny projekt zostal przygotowany na
podstawie zmienionego upowamienia zawartego wart.
17 ust. 3 ustawy Prawo
Jarmaceutyczne wprowadzonego przez art. 60 ustawy 0 reJundacji lek6w, srodk6w
spotywczych specjalnego przeznaczenia tywieniowego oraz wyrob6w medycznych.
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