
 

PL    PL 

PL 

 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 

 
Bruksela, dnia 20-VI-2007 
K(2007) 3107 

NIEPRZEZNACZONE DO 
PUBLIKACJI 

DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20-VI-2007 

w sprawie wprowadzenia w życie warunków lub ograniczeń ustanowionych w art. 
127a dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu sierocego produktu leczniczego stosowanego 
u ludzi "Soliris - Ekulizumab" 
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 DECYZJA KOMISJI 

z dnia 20-VI-2007 

w sprawie wprowadzenia w życie warunków lub ograniczeń ustanowionych w art. 
127a dyrektywy 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do 

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu sierocego produktu leczniczego stosowanego 
u ludzi "Soliris - Ekulizumab" 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 

uwzględniając rozporządzenie nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z 
dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla 
produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad 
nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków 1, w szczególności jego art. 9 ust. 4 
lit. c), 

uwzględniając dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi2, w szczególności jej art. 33, 34 i 127 lit. a), 

uwzględniając wniosek złożony w dniu 25 październik 2006 przez Alexion Europe SAS 
zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (EG) nr 726/2004 oraz pozytywną opinię 
Europejskiej Agencji Leków wydaną przez Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi w dniu 26 kwiecień 2007 r., 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Sierocy produkt leczniczy "Soliris - Ekulizumab" spełnia wymogi 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 ludzi3. 

(2) Należy zatem dopuścić wymieniony produkt do obrotu. W tym celu decyzja 
Komisji K(2007)3106 z dnia 20-VI-2007 przyznająca pozwolenie na 

                                                 
1 Dz.U. L 136 z 30.4.2004, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 (Dz.U. 

L 378 z 27.12.2006, str.1) 
2 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 

(Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str.1). 
3 Dz.U. L 311 z 28.11.2001, str. 67. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1901/2006 

(Dz.U. L 378 z 27.12.2006, str.1). 
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dopuszczenie do obrotu sierocego produktu leczniczego stosowanego u ludzi 
"Soliris - Ekulizumab" jest jednocześnie skierowana do Alexion Europe SAS. 

(3) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu musi być zgodne z warunkami i 
ograniczeniami w odniesieniu do bezpieczeństwa i skutecznego stosowania 
produktu leczniczego. Stosownym jest, aby Państwa Członkowskie zapewniły 
wprowadzenie w życie wymienionych warunków. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Państwa Członkowskie zapewniają wprowadzenie w życie warunków i ograniczeń w 
odniesieniu do bezpieczeństwa i skutecznego stosowania sierocego produktu leczniczego 
ustanowionych w Załączniku. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli, 20-VI-2007 

W imieniu Komisji 
Heinz ZOUREK 
Dyrektor Generalny 


