
Artykuł - szczegóły

EN Legislation in the field of priority nanotechnologies in the economy of the
region of Podlaskie

PL W artykule dokonano charakterystyki regulacji prawnych w obszarze
priorytetowych nanotechnologii w gospodarce województwa podlaskiego
zidentyfikowanych w projekcie „Foresight technologiczny <<NT FOR Podlaskie
2020>>. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii”. Unormowanie prawne
wprowadzania do obrotu środków antyseptycznych z wykorzystaniem
nanomateriałów jest objęte treścią dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów
leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001). Dopuszczanie do
obrotu implantów, będących produktami inżynierii tkankowej, jest uregulowane
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 1394/2007/WE w sprawie
produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającym dyrektywę
2001/83/WE oraz rozporządzenie 726/2004/WE (Dz.U. L 324 z 10.12.2007).
Szczegółowe informacje, które muszą być zawarte we wniosku o pozwolenie na
wprowadzenie od obrotu produktów leczniczych oraz produktów leczniczych
terapii zaawansowanej, kontrola ich jakości i prawdopodobieństwa działań
niepożądanych oraz obowiązek posiadacza pozwolenia przekazywania organom
nadzoru danych dotyczących potencjalnych zagrożeń związanych z ich
stosowaniem służą minimalizowaniu ryzyka i poprawie bezpieczeństwa
pacjentów. Wprowadzanie do obrotu implantów z wykorzystaniem
nanomateriałów jest uregulowane dyrektywą Rady 93/42/EWG dotyczącą
wyrobów medycznych (Dz.U. L 169 z 12.07.1993). Wyroby medyczne podlegają
procedurze oceny zgodności, wykonywanej przez producenta wraz z udziałem
jednostki notyfikowanej - zgodnie z dyrektywami Nowego Podejścia Unii
Europejskiej, które dotyczą wymogów bezpieczeństwa użytkowania produktów.
Produkty spełniające zasadnicze wymogi bezpieczeństwa mogą zostać
dopuszczone do obrotu. Zasadnicze wymogi bezpieczeństwa są określone w
sposób ogólny w dyrektywach Nowego Podejścia, a uszczegółowione w
normach krajowych, które wdrażają normy zharmonizowane, opublikowane w
Dzienniku Urzędowym WE. Po wykonaniu procedur oceny zgodności przez
producenta i jednostkę notyfikowaną swobodny przepływ danych produktów
odbywa się bez wstępnej kontroli urzeczywistniania zasadniczych wymogów
bezpieczeństwa.

EN This paper describes and comments on legislation in the field of priority
nanotechnologies in the economy of the region of Podlasie. Legal
normalization of marketing antiseptics using nanomaterials are covered by the
content of the European Parliament and the Council Directive 2001/83/EC on
the Community code relating to medicinal products for human use (OJ L 311,
28.11.2001). Marketing of implants, which are tissue engineered products, is
regulated by the European Parliament and the Council Regulation
1394/2007/WE on advanced therapy medicinal products and amending
Directive 2001/83/EC and Regulation 726/2004/EC (OJ L 324, 10.12.2007). The
detailed information that must be included in the request for authorization to
place the medicinal products and advanced therapy medicinal products, quality
and the likelihood of adverse effects control, and obligation of the holder of
the authorization to transfer to the supervisory authorities the information
about the potential threats associated with their use serves to minimize risk
and improve patient safety. The marketing of implants using nanomaterials is
regulated by the Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices (OJ L
169, 12.07.1993). Medical devices are subject to conformity assessment
procedures performed by the manufacturer, with the participation of the
notified body - in accordance with the New Approach Directives of the
European Union which relate to product safety requirements. Products meeting
the essential safety requirements may be admitted to trading. Essential safety
requirements are set out in general terms in the New Approach Directives and
refined in the national standards that implement the harmonized standards
published in the Official Journal of the EC. Free movement of the products
takes place without prescreening completion of the essential safety
requirements if the conformity assessment procedures by the manufacturer
and the notified body are made.
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