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Pozměňovací návrh 14
Åsa Westlund

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Znečištění vod a půdy 
farmaceutickým odpadem je stále větším 
ekologickým problémem a také zdrojem 
ohrožení veřejného zdraví. Je nutné učinit 
kroky ke snížení potenciálně škodlivých 
dopadů na evropské životní prostředí, 
především na povrchové vody, podzemní 
vody, pitnou vodu a na veřejné zdraví. Je 
proto nutné přijmout opatření ke 
sledování nežádoucích environmentálních 
dopadů léčivých přípravků na veřejné 
zdraví a životní prostředí. Výsledkem 
nesmí být odejmutí registrace pro léky 
nutné k léčbě život ohrožujících a 
závažných onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Farmaceutické látky jsou díky svým 
vlastnostem v lidském těle biologicky 
aktivní a často jsou vyrobeny tak, aby 
během průchodu lidským tělem zůstaly 
nezměněné. Tato stabilita znamená, že 
přetrvají i mimo lidské tělo, což může 
způsobovat environmentální problémy, 
které poté mohou poškodit veřejné zdraví. 
Příslušné orgány by měly sledovat 
nežádoucí environmentální dopady 
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léčivých přípravků, a agentuře zak 
umožnit přehodnotit poměr rizika a 
prospěšnosti.

Or. en

Odůvodnění

Problém farmaceutických reziduí v životním prostředí je dobře znám. Není to jen otázka 
ochrany životního prostředí, ale prostřednictvím životního prostředí také ochrany veřejného 
zdraví. Farmakovigilance by se měla rozšířit i na nežádoucí dopady na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 16
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány a
dále rozvinuty, zejména pokud jde o správu 
databáze Společenství, která má být 
zřízena pro účely farmakovigilance, a sítě 
pro zpracování údajů (dále jen „databáze 
Eudravigilance“) a koordinaci oznámení 
členských států týkajících se bezpečnosti.

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány a 
dále rozvinuty, zejména pokud jde o správu 
databáze Společenství, která má být 
zřízena pro účely farmakovigilance, a sítě 
pro zpracování údajů (dále jen „databáze 
Eudravigilance“), koordinaci oznámení 
členských států týkajících se bezpečnosti a 
informování veřejnosti o otázkách 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo být lépe informovaní o otázkách farmakovigilance a o poměru rizika 
a prospěšnosti svých léků. Agentura musí hrát významnou roli jako spolehlivý nezávislý zdroj 
informací.
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Pozměňovací návrh 17
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány a 
dále rozvinuty, zejména pokud jde o správu 
databáze Společenství, která má být 
zřízena pro účely farmakovigilance, a sítě 
pro zpracování údajů (dále jen „databáze 
Eudravigilance“) a koordinaci oznámení 
členských států týkajících se bezpečnosti.

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány a 
dále rozvinuty, zejména pokud jde o správu 
databáze Společenství, která má být 
zřízena pro účely farmakovigilance, a sítě 
pro zpracování údajů (dále jen „databáze 
Eudravigilance“), koordinaci oznámení 
členských států týkajících se bezpečnosti a 
informování veřejnosti o otázkách 
bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 18
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Místo toho by měla databáze 
Eudravigilance současně informovat 
příslušné členské státy o zprávách, jež jí 
předložili držitelé rozhodnutí o registraci.

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných v Unii a mít k 
nim přístup zároveň, měla by být databáze 
Eudravigilance spravována a posílena jako 
jediné místo pro přijímání těchto 
informací. Členské státy by proto neměly 
držitelům rozhodnutí o registraci ukládat 
žádné další oznamovací povinnosti. Místo 
toho by měla databáze Eudravigilance 
současně informovat příslušné členské 
státy o zprávách, jež jí předložili držitelé 
rozhodnutí o registraci. 
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Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti.  

Členské státy by měly za účelem zajištění 
vysoké kvality informací podporovat 
rozvoj národních a regionálních 
expertních farmakovigilančních center. 
Zprávy z těchto center by měly 
shromažďovat příslušné vnitrostátní 
orgány, který by poté měly data předávat 
do databáze Eudravigilance.
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Místní a národní skupiny odborníků v oblasti farmakovigilance působí blízko k obyvatelům a 
na místě, kde může shromažďovat a správně interpretovat údaje o nepříznivých účincích léčiv 
(s ohledem na jazyk, kulturu, životní styl). Aby se zajistila vysoká kvalita údajů předávaných 
do databáze Eudravigilance, budou pacienti, zdravotničtí pracovníci i držitelé rozhodnutí o 
registraci podávat informace o nežádoucích účincích léčiv do národního a tří místních 
farmakovigilančních center. Jinak by nebylo možné informace řádně interpretovat, což by 
mohlo být na úkor jejich kvality.

Pozměňovací návrh 19
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství 
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství 
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
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neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti.

neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti ve všech úředních 
jazycích Evropské unie. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství 
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství 
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 

Databáze Eudravigilance by však měla 
současně příslušné členské státy 
informovat o zprávách, které jí držitelé 
rozhodnutí o registraci zašlou. 
Členské státy by měly za účelem zajištění 
vysoké kvality informací podporovat 
rozvoj národních a regionálních 
expertních farmakovigilančních center. 
Zprávy z těchto center by měly 
shromažďovat příslušné vnitrostátní 
orgány, který by poté měly data předávat  
do databáze Eudravigilance.

Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 

Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
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registraci a veřejnosti. registraci a veřejnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Anne Delvaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Místo toho by měla databáze 
Eudravigilance současně informovat 
příslušné členské státy o zprávách, jež jí 
předložili držitelé rozhodnutí o registraci.
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti.

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných v Unii a mít k 
nim přístup zároveň, měla by být databáze 
Eudravigilance spravována a posílena jako 
jediné místo pro přijímání těchto 
informací. Členské státy by proto neměly 
držitelům rozhodnutí o registraci ukládat 
žádné další oznamovací povinnosti. Místo 
toho by měla databáze Eudravigilance 
současně informovat příslušné členské 
státy o zprávách, jež jí předložili držitelé 
rozhodnutí o registraci. Členské státy by 
měly za účelem zajištění vysoké kvality 
informací podporovat rozvoj národních a 
regionálních expertních 
farmakovigilančních center. Zprávy 
z těchto center by měly shromažďovat 
příslušné vnitrostátní orgány, který by 
poté měly data předávat do databáze 
Eudravigilance.
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí o 
registraci a veřejnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) S cílem zvýšit transparentnost, pokud 
jde o otázky farmakovigilance, by agentura 
měla vytvořit a spravovat evropský 
webový portál věnovaný bezpečnosti léčiv. 

(6) S cílem zvýšit transparentnost, pokud 
jde o otázky farmakovigilance, by agentura 
měla vytvořit a spravovat evropský 
webový portál věnovaný bezpečnosti léčiv 
ve všech úředních jazycích Evropské unie. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Marina Yannakoudakis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit v 
rámci agentury nový vědecký výbor, a sice 
Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance. Uvedený výbor by 
se měl skládat z nezávislých odborníků-
vědců, kteří jsou kvalifikováni v oblasti 
bezpečnosti léčiv včetně odhalování, 
posuzování a minimalizace rizik a 
předávání informací o rizicích a 
vypracovávání poregistračních studií 
bezpečnosti a auditů farmakovigilance.

(7) S cílem zajistit na úrovni EU
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit v 
rámci agentury nový vědecký výbor, a sice 
Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance. 

Or. en

Odůvodnění

Měla by se posílit nezávislá odborná způsobilost Výboru pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance ve vztahu ke koordinační skupině. Koordinační skupina není 
specializovaným orgánem na farmakovigilanci – její náplní je celkově vyrovnávat rizika 
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přínosy. 

Pozměňovací návrh 24
Oreste Rossi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit v 
rámci agentury nový vědecký výbor, a sice 
Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance. Uvedený výbor by 
se měl skládat z nezávislých odborníků-
vědců, kteří jsou kvalifikováni v oblasti 
bezpečnosti léčiv včetně odhalování, 
posuzování a minimalizace rizik a 
předávání informací o rizicích a 
vypracovávání poregistračních studií 
bezpečnosti a auditů farmakovigilance.

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit v 
rámci agentury nový vědecký výbor, a sice 
Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance. Uvedený výbor by se 
měl skládat z jednoho člena za každý 
členský stát a sedmi členů, které jmenuje 
Komise a mezi nimiž by měl být jeden 
zástupce zdravotnických pracovníků a 
jeden zástupce pacientů. Tito členové by 
měli být kvalifikováni v oblasti bezpečnosti 
léčiv včetně odhalování, posuzování a 
minimalizace rizik a předávání informací o 
rizicích a vypracovávání poregistračních 
studií bezpečnosti a auditů 
farmakovigilance.

Or. it

Odůvodnění

Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance by měl být plně zastupitelský, což 
znamená, že každý členský stát a také zdravotníci a pacienti by zde měli mít prostřednictvím 
svých zástupců právo zapojovat se do diskusí a nezávisle vyslovovat své názory.
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Pozměňovací návrh 25
Philippe Juvin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit 
v rámci agentury nový vědecký výbor, 
a sice Poradní výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance. Uvedený výbor 
by se měl skládat z nezávislých odborníků-
vědců, kteří jsou kvalifikováni v oblasti 
bezpečnosti léčiv včetně odhalování, 
posuzování a minimalizace rizik 
a předávání informací o rizicích 
a vypracovávání poregistračních studií 
bezpečnosti a auditů farmakovigilance.

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit 
v rámci agentury nový vědecký výbor, 
a sice Poradní výbor pro posuzování 
poměru rizika a prospěšnosti v rámci 
farmakovigilance. Uvedený výbor by se 
měl skládat z nezávislých odborníků-
vědců, kteří jsou kvalifikováni v oblasti 
bezpečnosti léčiv včetně odhalování, 
posuzování a minimalizace rizik 
a předávání informací o rizicích 
a vypracovávání poregistračních studií 
bezpečnosti a auditů farmakovigilance. 
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Bude-li tato změna přijata, bude 
název výboru změněn v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Název „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance” je příliš omezující a 
nebere v úvahu potřebu provést u léku analýzu poměru rizika a prospěšnosti, místo toho 
zdůrazňuje analýzu rizika, které je posuzováno izolovaně. Pole působnosti výboru je však „ve 
všech otázkách týkajících se farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl.1, bod 12). 

Pozměňovací návrh 26
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 

S cílem chránit veřejné zdraví by měla být 
činnost agentury související 
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s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována. Měl by být 
vytvořen nástroj umožňující odpovídající 
financování činností spojených s 
farmakovigilancí prostřednictvím výběru 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci. Správa těchto vybraných 
prostředků by měla podléhat neustálé 
kontrole správní rady, aby byla zajištěna 
nezávislost agentury.

s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo být lépe informovaní o otázkách farmakovigilance a o poměru rizika 
a prospěšnosti svých léků. Agentura musí hrát významnou roli jako spolehlivý nezávislý zdroj 
informací.

Pozměňovací návrh 27
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována. Měl by být 
vytvořen nástroj umožňující odpovídající 
financování činností spojených s 
farmakovigilancí prostřednictvím výběru 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci. Správa těchto vybraných 
prostředků by měla podléhat neustálé 
kontrole správní rady, aby byla zajištěna 
nezávislost agentury.

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována.

Or. en

Odůvodnění

Činnosti spojené s farmakovigilancí by měly být financovány z veřejných zdrojů, nejen proto, 
aby se zajistila jejich nezávislost, ale také proto, že náklady spojené s vedlejšími účinky jak 
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pokud jde o nemocnost, tak o úmrtnost, nesou členské státy. Podle Evropské komise „se 
odhaduje, že nežádoucí reakce na léky jsou příčinou 5 % všech hospitalizací, dochází k nim u 
5 % všech nemocničních pacientů a jsou pátou nejběžnější příčinou úmrtí v nemocnici.“ 
Financování činností spojených s farmakovigilancí z veřejných zdrojů by tedy mělo být 
považování za investici.

Pozměňovací návrh 28
Anne Delvaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována. Měl by být 
vytvořen nástroj umožňující odpovídající 
financování činností spojených s 
farmakovigilancí prostřednictvím výběru 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci. Správa těchto vybraných 
prostředků by měla podléhat neustálé 
kontrole správní rady, aby byla zajištěna 
nezávislost agentury.

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anne Delvaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 

(15) U každého nově registrovaného 
léčivého přípravku, který je na trhu méně 
než 3 roky, nebo v případě, že je 
podmínkou schválení registrace léčivého 
přípravku splnění požadavku provést 
poregistrační studii bezpečnosti nebo 
podléhá-li přípravek podmínkám nebo 
omezením s ohledem na jeho bezpečné a 
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by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, a 
agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků.

účinné použití, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu intenzivně sledován. 
Pacienti a zdravotničtí pracovníci by měli 
být povzbuzováni k tomu, aby hlásili 
veškerá podezření na nežádoucí účinky 
takových léčivých přípravků, označených 
černým trojúhelníkem a odpovídajícím 
vysvětlením v souhrnu údajů o přípravku 
a v příbalové informaci pro pacienty, 
přičemž agentura by měla vést veřejně 
dostupný aktualizovaný seznam takových 
léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, a 
agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků.

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, a 
agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků. Pacient by měl svou zprávu 
vždy vypracovat s pomocí zdravotnického 
pracovníka.

Or. es
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Pozměňovací návrh 31
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, a 
Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 
2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, (dále jen 
„agentura“) by měla vést veřejně přístupný 
aktualizovaný seznam těchto léčivých 
přípravků.

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu nepřetržitě 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být stejně jako u všech léků 
povzbuzováni k tomu, aby hlásili veškerá 
podezření na nežádoucí účinky takových 
léčivých přípravků, a Evropská agentura 
pro léčivé přípravky zřízená nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým 
se stanoví postupy Společenství pro 
registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi a 
kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky, (dále jen „agentura“) by 
měla vést veřejně přístupný aktualizovaný 
seznam těchto léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Existuje velký problém týkající se dodržování pokynů, který má závažné důsledky na zdraví 
pacientů a způsobuje zátěž pro zdravotní systémy členských států. Takto důrazná slova by 
mohla pacienty spíše více odradit od dodržování léčby a nepřímo by mohla ovlivnit hlášení 
případných nežádoucích účinků přípravků, které nejsou zahrnuty do této kategorie. Pacienti a 
zdravotničtí pracovníci by měli být povzbuzováni k tomu, aby hlásili veškeré možné nežádoucí 
účinky.
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Pozměňovací návrh 32
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, a 
agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků.

(15) U každého nově registrovaného 
léčivého přípravku, který je na trhu méně 
než 3 roky, nebo v případě, že je 
podmínkou schválení registrace léčivého 
přípravku splnění požadavku provést 
poregistrační studii bezpečnosti nebo 
podléhá-li přípravek podmínkám nebo 
omezením s ohledem na jeho bezpečné a 
účinné použití, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu intenzivně sledován. 
Pacienti a zdravotničtí pracovníci by měli 
být povzbuzováni k tomu, aby hlásili 
veškerá podezření na nežádoucí účinky 
takových léčivých přípravků, označených 
černým trojúhelníkem ▼a odpovídajícím 
vysvětlením v souhrnu údajů o přípravku 
a v příbalové informaci pro pacienty, 
přičemž agentura by měla vést veřejně 
dostupný aktualizovaný seznam takových 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní varování u všech nově registrovaných přípravků a intenzivně sledovaných léčivých 
přípravků pomůže zdravotníkům a pacientům rozpoznat nově registrované léky, které jsou na 
trhu méně než tři roky, a zvýší jejich povědomí o důležitosti informovat o jakémkoli 
nežádoucím účinku, jenž by se mohl vyskytnout. 
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Pozměňovací návrh 33
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Toto nařízení by mělo platit, aniž by 
tím byla dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. 
října 1995 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů1 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů2. Při dodržení 
právních předpisů EU týkajících se 
ochrany osobních údajů by mělo být 
možné v rámci systému Eudravigilance 
zpracovávat osobní údaje s cílem 
odhalovat a posuzovat nežádoucí účinky, 
porozumět a předcházet jim a 
rozpoznávat rizika a přijímat opatření 
na jejich snížení a na zvýšení 
prospěšnosti léčivého přípravku. 
1Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
2Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Návrh se týká vysoce citlivých osobních údajů, které je nutné v plném rozsahu ochránit. Viz 
také stanovisko evropského inspektora ochrany údajů z dubna 2009.

Pozměňovací návrh 34
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Nařízení ES/726/2004
Čl. 3 – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V  čl. 3 odst. 2 se písm. b) nahrazuje 
tímto:
(b) žadatel prokáže, že léčivý přípravek 
představuje významnou terapeutickou, 
vědeckou nebo technickou inovaci nebo že 
udělení registrace v souladu s tímto 
nařízením je v zájmu pacientů nebo by 
mohlo vést k lepší dostupnosti lékařského 
přípravku v zájmu zdraví pacientů nebo 
zvířat na úrovni EU.

Or. en

Odůvodnění

Praxe ukázala, že současné znění vyústilo v odmítání žádosti o registraci v systému 
centralizované registrace kvůli omezenému chápání zájmů pacienta. Pokud jde o dostupnost 
léčivých přípravků, která znamená problém především v menších členských státech, je tato 
praxe politováníhodná. Mělo by být proto jasně řečeno, že využití centralizovaného postupu 
zlepšuje dostupnost léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 35
Philippe Juvin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení ES/726/2004
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nová věta, 
která zní: 

(1) V čl. 5 odst. 2 se doplňuje nová věta,
která zní: 

„Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen 
Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance zmíněný v čl. 56 odst. 1 
písm. aa).“

„Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen 
Poradní výbor pro posuzování poměru 
rizika a prospěšnosti v rámci 
farmakovigilance zmíněný v čl. 56 odst. 1 
písm. aa).“
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(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Bude-li tato změna přijata, bude 
název výboru změněn v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Název „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance” je příliš omezující a 
nebere v úvahu potřebu provést u léku analýzu poměru rizika a prospěšnosti a zdůrazňuje 
analýzu rizika, které je posuzováno izolovaně. Pole působnosti výboru je však „ve všech 
otázkách týkajících se farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl.1, bod 12). 

Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení ES/726/2004
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen 
Poradní výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance zmíněný v čl. 56 
odst. 1 písm. aa).“

„Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen 
Výbor pro farmakovigilanci zmíněný v čl. 
56 odst. 1 písm. aa).“

Or. en

Odůvodnění

Horizontální změna, která se má udělat v celém návrhu. Návrh vytváří evropský Poradní 
výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance a pověřuje ho důležitými úkoly v oblasti 
farmakovigilance, ale s pouhou poradní funkcí bez pravomocí. Role výboru by měla být 
posílena, což se musí odrazit i v jeho názvu.
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Pozměňovací návrh 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení ES/726/2004
Čl. 10a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po schválení registrace může Agentura 
po držiteli rozhodnutí o registraci 
požadovat provedení poregistrační studie 
bezpečnosti, existují-li obavy spojené s 
riziky registrovaného léčivého přípravku. 
Tento požadavek musí mít písemnou formu 
a musí obsahovat podrobné odůvodnění a 
cíle a časový rámec pro předložení a 
provedení studie.

1. Po schválení registrace může Agentura 
po držiteli rozhodnutí o registraci 
požadovat provedení poregistrační studie 
bezpečnosti, existují-li obavy spojené s 
riziky registrovaného léčivého přípravku. 
Tento požadavek musí mít písemnou formu 
a musí obsahovat podrobné odůvodnění
opírající se o vědecké argumenty a cíle a 
časový rámec pro předložení a provedení 
studie.

Or. fr

Odůvodnění

Požaduje-li se poregistrační studie bezpečnosti, měl by se tento požadavek opírat o vědecké 
důvody. Komise není v tomto bodě dostatečně přesná.

Pozměňovací návrh 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení ES/726/2004
Čl. 10a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci Komise požadavek 
odvolá nebo potvrdí. V případě, že Komise 
požadavek potvrdí, pozmění se registrace 
tak, aby obsahovala daný požadavek jako 
podmínku registrace, a odpovídajícím 
způsobem se aktualizuje systém řízení 
rizik.

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci Komise požadavek 
odvolá, nebo potvrdí. V případě, že 
Komise požadavek potvrdí, pozmění se 
registrace tak, aby obsahovala daný 
požadavek jako podmínku registrace, a 
odpovídajícím způsobem se aktualizuje 
systém řízení rizik. Komise musí bez 
ohledu na to, zda je požadavek odvolán, 
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nebo potvrzen, uvést podrobné důvody 
svého rozhodnutí a rozhodnutí musí být 
řádně zaznamenáno.

Or. es

Pozměňovací návrh 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Je-li registrace prodloužena, je platná po 
neomezenou dobu, pokud příslušný 
vnitrostátní orgán nerozhodne na základě 
oprávněných důvodů týkajících se 
farmakovigilance nebo nedostatečné 
expozice vydat prodloužení na dalších pět 
let podle odstavce 2.“

3. Je-li registrace prodloužena, je platná po 
neomezenou dobu, pokud příslušný orgán 
nerozhodne na základě oprávněných 
důvodů týkajících se farmakovigilance 
vydat prodloužení na dalších pět let podle 
odstavce 2.“

Or. en

Odůvodnění

Měly by se zachovat výhody, které s sebou přináší harmonizovaný a zjednodušený přístup, o 
který se snaží současný návrh. Nový návrh by se neměl vracet k dřívějšímu stavu a měl by 
zachovat zlepšení, která přinesla předchozí revize právních předpisů o léčivech, jejímž cílem 
bylo snížit počet postupů pro obnovu souhlasu. Mělo by se zachovat původní znění týkající se 
rozhodujících orgánů.

Pozměňovací návrh 40
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 c
Nařízení ES/726/2004
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„8. Za výjimečných okolností a po „8. Za výjimečných okolností a po 
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předchozí konzultaci se žadatelem může 
být registrace schválena za podmínky 
závazku žadatele, že splní určité podmínky 
týkající se zejména bezpečnosti léčivého 
přípravku, oznamování jakékoliv události 
v souvislosti s jeho používáním příslušným 
orgánům a opatření, která mají být přijata. 
Tato registrace může být v takovém 
případě schválena pouze pokud žadatel 
může prokázat, že není z objektivních 
důvodů, které lze ověřit, schopen 
poskytnout úplné údaje o účinnosti a 
bezpečnosti příslušného léčivého přípravku 
za běžných podmínek použití, a musí být 
schválena na základě jednoho z důvodů 
uvedených v příloze I směrnice 
2001/83/ES. Zachování registrace je 
spojeno s každoročním novým posouzením 
těchto podmínek.“.

předchozí konzultaci se žadatelem může 
být registrace schválena za podmínky 
závazku žadatele, že zavede, zejména s 
ohledem na bezpečnost léčivého 
přípravku, zvláštní postupy oznamování
jakékoliv události v souvislosti s jeho 
používáním příslušným orgánům a 
opatření, která mají být přijata. Tato 
registrace může být v takovém případě 
schválena pouze pokud žadatel může 
prokázat, že není z objektivních důvodů, 
které lze ověřit, schopen poskytnout úplné 
údaje o účinnosti a bezpečnosti příslušného 
léčivého přípravku za běžných podmínek 
použití, a musí být schválena na základě 
jednoho z důvodů uvedených v příloze I 
směrnice 2001/83/ES. Zachování registrace 
je spojeno s každoročním novým 
posouzením těchto podmínek.“.

Or. en

Odůvodnění

Znění současných právních předpisů zajišťuje přísnější kritéria a lepší ochranu spotřebitele 
proti riziku předčasného rozhodnutí o udělení registrace.

Pozměňovací návrh 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 21 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento požadavek musí mít písemnou formu 
a musí obsahovat podrobné odůvodnění a 
časový rámec pro předložení zmíněného 
podrobného popisu systému řízení rizik.

Tento požadavek musí mít písemnou formu 
a musí obsahovat podrobné odůvodnění 
opírající se o vědecké argumenty a časový 
rámec pro předložení zmíněného 
podrobného popisu systému řízení rizik.

Or. fr
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Odůvodnění

Pokud se požaduje podrobný popis systému řízení rizik, měl by se tento požadavek opírat o 
vědecké důvody. Návrh Komise není v tomto bodě dostatečně přesný. 

Pozměňovací návrh 42
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 23 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura vytvoří a zveřejní seznam 
humánních léčivých přípravků, které jsou
pod intenzivním dohledem. 

Agentura vytvoří a zveřejní seznam 
humánních léčivých přípravků. 

Or. en

Odůvodnění

Látky a přípravky, na které se vztahují zvláštní podmínky nebo požadavky, by neměly být 
označovány jako přípravky „pod intenzivním dohledem“, vzhledem k tomu, že by se na různé 
léčivé přípravky neměly vztahovat různé úrovně kontroly, a vzhledem k tomu, že takto důrazná 
slova by mohla pacienty odradit od dodržování léčby.

Pozměňovací návrh 43
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura pracuje společně 
s organizacemi zastupujícími zdravotnické 
pracovníky, pacienty a spotřebitele na 
definování „vhodného rozsahu přístupu“.  

Or. en
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Odůvodnění

Je dobře, že státní zdravotnický personál získá vhodný rozsah přístupu do databáze 
Eudravigilance. Chceme-li však zajistit, aby byl systém orientovaný na pacienty a vyhovělo se 
jejich reálné potřebě dostávat informace, je nutné poradit se v otázce definice „vhodného 
rozsahu přístupu“ s organizacemi pacientů a spotřebitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh 44
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Databáze Eudravigilance bude plně 
přístupná pro příslušné orgány členských 
států, agenturu a Komisi. Rovněž bude 
přístupná držitelům rozhodnutí o registraci 
do takové míry, která je potřebná pro to, 
aby mohli plnit své povinnosti v rámci 
farmakovigilance.

2. Databáze Eudravigilance bude plně 
přístupná pro příslušné orgány členských 
států, agenturu a Komisi. Rovněž bude 
přístupná držitelům rozhodnutí o registraci 
do takové míry, která je potřebná pro to, 
aby mohli plnit své povinnosti v rámci 
farmakovigilance. Agentura bude společně 
se zúčastněnými stranami včetně 
výzkumných institucí, zdravotnických 
pracovníků, pacientů a spotřebitelských 
organizací pracovat na definici 
„vhodného rozsahu přístupu“ do databáze 
Eudravigilance.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla vést konzultace se všemi zúčastněnými stranami a společně posoudit a 
definovat vhodný rozsah přístupu do databáze Eudravigilance.

Pozměňovací návrh 45
Corinne Lepage

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zajistí přístup do databáze 
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost, a to ve vhodném 
rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana 
osobních údajů.

Agentura zajistí plný přístup do databáze 
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost tak, aby byla 
zaručena ochrana osobních údajů.

Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti v souhrnné 
podobě, spolu s vysvětlením, jak uvedené 
údaje interpretovat. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Anne Delvaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zajistí přístup do databáze
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost, a to ve vhodném 
rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana 
osobních údajů.

Agentura zajistí přístup do databáze 
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost tak, aby byla 
zaručena ochrana osobních údajů. 
Agentura bude společně s organizacemi 
zastupujícími zdravotnické pracovníky, 
pacienty a spotřebitele pracovat na 
definici „vhodného rozsahu přístupu“.

Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti v souhrnné 
podobě, spolu s vysvětlením, jak uvedené 
údaje interpretovat. 

Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti spolu 
s vysvětlením, jak uvedené údaje 
interpretovat. 

Or. en



PE438.413v01-00 26/53 AM\803329CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 47
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové 
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty.

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové a jiné 
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty.

Or. en

Odůvodnění

Umožnit pacientům, aby hlásili nežádoucí účinky zdravotnickým orgánům jinými prostředky 
než je internetová stránka, je důležité proto, aby nebyly vyloučeny některé kategorie pacientů.

Pozměňovací návrh 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty.

Agentura ve spolupráci s členskými státy a 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami
vytvoří standardizované strukturované 
formuláře a postupy včetně internetových 
formulářů pro hlášení podezření na 
nežádoucí účinky pro zdravotníky a 
pacienty.

Na standardizovaných formulářích a 
v postupech se bude uvádět jméno držitele 
rozhodnuté o registraci (MAH), 
mezinárodní nechráněný název (INN), 
název léčivého přípravku dle definice v čl. 
1 odst. 2 a číslo šarže, aby se zajistila 
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vysledovatelnost biologických léčivých 
přípravků, předepisovaných, vydávaných 
nebo prodávaných na území Unie. 

Or. en

Odůvodnění

Správná identifikace výrobku spojeného s podezřením na nežádoucí účinky je pro spolehlivý 
systém farmakovigilance zcela zásadní. Vzhledem ke specifičnosti biologických léčivých 
přípravků ve srovnání s mikromolekulárními léčivými přípravky je tudíž důležité zajistit určitý 
počet indentifikátorů, které umožní výrobky dostupné na trhu jasně rozlišit.
Navrhovaný pozměňovací návrh proto požaduje, aby agentura EMEA vyvinula 
standardizované formuláře a postupy, které budou zdravotníci a pacienti používat pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky. Umožní přesnou identifikaci biologických léčivých přípravků 
a současně posílí a sladí požadavky týkající se hlášení těchto přípravků. 

Pozměňovací návrh 49
Frédérique Ries

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty

Agentura ve spolupráci s členskými státy a 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami
vytvoří standardní obsah, formát a postupy 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
pro zdravotníky a pacienty a způsob 
vysledovatelnosti biologických léčivých 
přípravků, předepisovaných, vydávaných 
nebo prodávaných na území Unie.

Or. en

Odůvodnění

Správná identifikace výrobku spojeného s podezřením na nežádoucí účinky je pro spolehlivý 
systém farmakovigilance zcela zásadní. Navrhovaný pozměňovací návrh byl měl od agentury 
vyžadovat, aby vytvořila uživatelsky příjemný standardizovaný obsah, formát a postupy, které 
budou zdravotníci a pacienti používat pro hlášení podezření na nežádoucí účinky.       
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Pozměňovací návrh 50
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (2) shrnutí každé schůze výborů 
uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
tohoto nařízení a koordinační skupiny
týkající se činností souvisejících s 
farmakovigilancí;

(2) pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji o 
hlasování a vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek výborů uvedených 
v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) tohoto 
nařízení a koordinační skupiny týkající se 
činností souvisejících s farmakovigilancí;

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 126 písm. b) směrnice 2004/27/ES „členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
zpřístupnil svůj jednací řád a jednací řády svých výborů, pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji o hlasování a vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek“. Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států to již dělá, ale 
v Evropě to zatím nebylo zavedeno.

Pozměňovací návrh 51
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) shrnutí každé schůze výborů 
uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
tohoto nařízení a koordinační skupiny 
týkající se činností souvisejících s 
farmakovigilancí;

(2) pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji o 
hlasování a vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek výborů uvedených 
v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) tohoto 
nařízení a koordinační skupiny týkající se 
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činností souvisejících s farmakovigilancí;

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 126 písm. b) směrnice 2004/27/ES „členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
zpřístupnil svůj jednací řád a jednací řády svých výborů, pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji o hlasování a vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek“. Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států již zápisy ze svých 
zasedání poskytuje. Je důležité zavést stejné transparentní postupy i na evropské úrovni 
v rámci Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMEA). (EMEA by měla být alespoň tak 
transparentní jako státní agentury pro regulaci léčiv.)

Pozměňovací návrh 52
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) systémy řízení rizik pro léčivé 
přípravky registrované podle tohoto 
nařízení;

(3) systémy řízení rizik pro léčivé 
přípravky registrované podle tohoto 
nařízení, s vysvětlením, jak fungují;

Or. en

Odůvodnění

Plány na řízení rizika, které agentura EMEA pravidelně vyžaduje v rámci schvalování léčiv, 
zahrnují přehled významných zjištěných rizik léčiva, potenciální rizika a chybějící informace. 
Slouží jako základ pro stanovení specifického akčního plánu pro farmakovigilanci nebo 
činností na minimalizaci rizik. Plán na řízení rizika je vysoce technický dokument, který 
obsahuje informace, jež nemusí být veřejnosti vždy pochopitelné. Je proto velmi důležité,aby 
zdravotniční pracovníci věděli, jak mají rozlišovat mezi běžnými činnostmi, které obecně platí 
pro všechna léčiva ve stejném stádiu vývoje, u nichž se neobjevily žádné zvláštní bezpečnostní 
problémy, a doplňkovými činnostmi určenými na vyřešení konkrétního bezpečnostního 
problému. Zdravotničtí pracovníci by měli na základě shrnutí pochopit, proč se provádějí 
doplňkové činnosti v rámci farmakovigilance nebo činnosti zaměřené na minimalizaci rizik, a 
jak se toto provádí u opatření, které mohou být určeny výslovně pro nezdravotnické 
pracovníky. Za účelem vzdělávání a transparentnosti se zdá důležité zveřejnit informace 
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spojené s plány na řízení rizika. Ty by však měly být přizpůsobeny pro neodbornou veřejnost; 
jinak by to mohlo být zavádějící a mohlo by to přivodit nezamýšlené a nežádoucí účinky.

Pozměňovací návrh 53
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – body 4, 4 a (nový), 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení;  

(4) seznam léčivých přípravků, zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení, jejichž 
schvalování podléhá určitým podmínkám 
nebo požadavkům; 
(4a) nejnovější aktualizovaná elektronická 
verze příbalové informace a souhrnu 
údajů o přípravku pro všechny existující i 
nové léčivé přípravky; 
(4b) krátké historické shrnutí změn 
provedených v informačních materiálech 
k přípravku;
Veškeré informace o webových portálech 
věnovaných bezpečnosti léčiv včetně výše 
uvedeného budou zveřejněny tak, aby to 
bylo srozumitelné pro širokou veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Informace na webovém portálu EU věnovaném bezpečnosti by měly být prezentovány 
jednoduše a srozumitelně. Legislativa sice požaduje, aby byly na evropském webovém portále 
zveřejňovány velmi podrobné informace, ale tento požadavek nezahrnuje odkaz na klíčové 
informace, které zajišťují bezpečné používání léčiv. Příbalový leták, informační materiály 
k přípravku nebo veřejné zprávy o hodnocení by proto měly být zpřístupněny veřejnosti. 
Krátké historické shrnutí změn by navíc pacientům a zdravotnickým pracovníkům umožnilo 
zjistit, jaké změny byly u informacích o přípravu v minulosti provedeny.
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Pozměňovací návrh 54
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) informace, jak hlásit podezření na 
nežádoucí účinky léčivých přípravků, a 
standardizované formuláře pro jejich 
elektronické hlášení pacienty a 
zdravotnickými pracovníky;

(6) informace, jak hlásit podezření na 
nežádoucí účinky léčivých přípravků, a 
standardizované formuláře pro jejich 
hlášení pacienty a zdravotnickými 
pracovníky;

Or. en

Odůvodnění

Hlášení nežádoucích účinků léků ze strany pacientů je důležité a mělo by se podporovat a 
mělo by dostat řádnou strukturu. Pacienti by se měli, pokud je to v jejich silách, obracet kvůli 
hlášení nežádoucích účinků léčiv na zdravotnické pracovníky. 
Tento přístup může být přínosem:
-  za prvé pro pacienty, neboť jim umožní vhodnou léčbu v případě nežádoucích účinků léků; 
- za druhé pro kvalitu zpráv o bezpečnosti, které jsou nesmírně důležité pro účely odhalování 
projevů, především pro rozlišení mezi pravými projevy a „šumem v pozadí“.
Přímé elektronické hlášení ze strany pacientů může navíc znamenat problémy z hlediska 
ochrany soukromí, protože systémy by mohly identifikovat IP adresy odesílatelů, takže by 
mohlo být možné pacienty nevhodně identifikovat.

Pozměňovací návrh 55
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) protokoly a veřejná shrnutí, pokud jde 
o poregistrační studie bezpečnosti 
provedené více než v jednom členském 
státě, zmíněné v článcích 107o a 107q 
směrnice 2001/83/ES;

(8) výpis z protokolů a veřejných shrnutí, 
pokud jde o poregistrační studie 
bezpečnosti provedené více než v jednom 
členském státě, zmíněné v článcích 107o a 
107q směrnice 2001/83/ES
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Or. en

Odůvodnění

Kompletní protokoly z poregistračních studií bezpečnosti jsou obvykle rozsáhlé dokumenty, 
z nichž ne všechny informace mohou zajímat veřejnost, která se nepodílí na klinických 
studiích. Vhodnějším dokumentem je výpis z protokolů, neboť v něm mají být uvedeny pouze 
důležité informace o plánu studie a závěrech. Pokud má být veřejný přehled výsledků 
zveřejněn, je vhodnější zveřejnit výpis z protokolů, než kompletní zprávy o studii. 

Pozměňovací návrh 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 26 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Agentura se před spuštěním portálu 
poradí s příslušnými zúčastněnými 
stranami (včetně zástupců skupin 
pacientů, zdravotních pracovníků a 
zdravotnického odvětví), aby zjistila jejich 
stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

Před spuštěním této internetové stránky se zdá být důležité poradit se se zúčastněnými 
stranami, kterých se týkají informace poskytované na portálu agentury.

Pozměňovací návrh 57
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura bude sledovat vybranou 
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 
publikací.

1. Agentura bude sledovat vybranou 
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 
publikací. Agentura bude sledovat 
veškerou lékařskou literaturu týkající se 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
používajících zavedené účinné látky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh ve stavu, v jakém je, by od držitelů rozhodnutí o licenci vyžadoval, aby sledovali 
databázi EudraVigilance a zjišťovali, co zaštítila Evropská agentura pro léčivé přípravky, a 
aby sledovali ostatní nevybranou lékařskou literaturu a nezpracované léčivé přípravky. U 
zavedených účinných látek, které jsou na trhu již dlouho, může Evropská agentura pro léčivé 
přípravky zajišťovat svůj úkol velice efektivně, protože prohledávané databáze se kryjí s těmi, 
které prohledávají všichni držitelé rozhodnutí o registraci, kteří používají stejné zavedené 
účinné látky. Požadovat po Evropské agentuře pro léčivé přípravky, aby tento úkol zajišťovala 
pro všechny zavedené účinné látky, má smysl a bylo by účinné pro všechny zainteresované 
strany, neboť by to stačilo provést jen jednou, a tím by se snížila duplicita zpráv, které by se 
zpracovaly pro všechny členské státy.

Pozměňovací návrh 58
Holger Krahmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura bude sledovat vybranou 
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 

1. Agentura bude sledovat vybranou 
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 
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publikací. publikací. Agentura bude sledovat 
veškerou lékařskou literaturu týkající se 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
používajících zavedené účinné látky.

Or. en

Odůvodnění

Návrh vyžaduje, aby držitelé rozhodnutí o licenci sledovali databázi EudraVigilance a 
zjišťovali, co zaštítila Evropská agentura pro léčivé přípravky, a aby sledovali ostatní 
nevybranou lékařskou literaturu a nezpracované léčivé přípravky. U zavedených účinných 
látek může Evropská agentura pro léčivé přípravky svůj úkol plnit, protože prohledávané 
databáze se kryjí s těmi, které prohledávají všichni držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
používají stejné zavedené účinné látky. Požadovat po Evropské agentuře pro léčivé přípravky, 
aby tento úkol zajišťovala pro všechny zavedené účinné látky, má smysl a je účinné (jen 
jednou).

Pozměňovací návrh 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzhledem k tomu, že některé léčivé 
přípravky mají nežádoucí účinky, měla by 
agentura nebo příslušný orgán pamatovat 
na nutnost potvrzení diagnózy před 
zahájením jakékoli léčby využívající tyto 
přípravky.

Or. es
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Pozměňovací návrh 60
Mairead McGuinness

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 27 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura bude sledovat vybranou
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 
publikací.

1. Agentura bude sledovat lékařskou 
literaturu a vyhledávat zprávy o 
podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek a 
publikací.

2. Agentura bude relevantní informace z 
vybrané literatury vkládat do databáze 
Eudravigilance.

2. Agentura bude relevantní informace z 
literatury vkládat do databáze 
Eudravigilance.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by měla u zavedených účinných látek zajistit sledování veškeré lékařské literatury, 
jinak by nebyl naplněn záměr snížit pracovní zatížení držitelů rozhodnutí o registraci, protože 
tito by museli sledovat, kterou literaturu agentura sleduje, a museli by sledovat ostatní 
literaturu.

Pozměňovací návrh 61
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti posoudí.

3. Výbor pro farmakovigilanci vědecky 
posoudí poměr rizika a prospěšnosti u 
léčivého přípravku na základě všech 
dostupných informací včetně pravidelných 
aktualizačních zpráv a údajů vložených do 
databáze Eudravigilance.
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Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelnou aktualizační zprávu o 
bezpečnosti, připraví zprávu o posouzení a 
pošle ji držiteli rozhodnutí o registraci.

Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelnou aktualizační zprávu o 
bezpečnosti, připraví vědeckou zprávu o 
poměru rizika a prospěšnosti léčivého 
přípravku a pošle ji držiteli rozhodnutí o 
registraci a koordinační skupině.

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, může držitel rozhodnutí o 
registraci sdělit případné připomínky 
agentuře.

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, může držitel rozhodnutí o 
registraci a koordinační skupina sdělit 
případné připomínky Výboru pro 
farmakovigilanci. 

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí o 
registraci k vyjádření připomínek Poradní 
výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance přijme zprávu o 
posouzení ať už se změnami, nebo v 
nezměněné podobě, přičemž zohlední 
veškeré připomínky držitele rozhodnutí o 
registraci.

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí o 
registraci a koordinační skupině 
k vyjádření připomínek Výbor pro 
farmakovigilanci přijme zprávu o 
posouzení ať už se změnami, nebo v 
nezměněné podobě, přičemž zohlední 
veškeré připomínky. 

Zpráva o posouzení bude okamžitě 
zveřejněna na evropském webovém 
portálu věnovaném bezpečnosti léčiv, 
s účinností od [vložit datum 18 měsíců od 
data uvedeného v článku 3].

Or. en

Odůvodnění

Vědecká zpráva o posouzení, kterou vypracoval zpravodaj, se opírá o data, která poskytují 
firmy (poskytnuty byly pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti a údaje získané 
z klinických pokusů a studií prováděných po udělení rozhodnutí o registraci), a také údaje, 
které poskytují systémy farmakovigilance v jednotlivých členských zemích (včetně oznámení 
od zdravotnických pracovníků a pacientů).

Pozměňovací návrh 62
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 28 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží
zprávu od Poradního výboru pro 

4. Do 30 dnů od přijetí zprávy přijme 
Výbor pro farmakovigilanci stanovisko k 
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posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, Výbor pro humánní 
léčivé přípravky zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání příslušné registrace 
beze změn, k případným změnám, 
pozastavení nebo zrušení.

ponechání příslušné registrace beze změn, 
k případným změnám, pozastavení nebo 
zrušení.

Or. en

Odůvodnění

Měla by se zvýšit pravomoc Výboru pro farmakovigilanci ve vztahu k Výboru pro humánní 
léčivé přípravky (CHMP) a koordinační skupině. Výbor pro humánní léčivé přípravky ani 
koordinační skupina nejsou specializovaným orgánem na farmakovigilanci – jejich náplní je 
celkově vyrovnávat rizika přínosy. Výbor pro farmakovigilanci má na starost 
farmakovigilanci a měl by mít právo předkládat rozhodnutí přímo Evropské komisi, aby 
nedocházelo ke zdvojení funkcí.

Pozměňovací návrh 63
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Stanoviska a rozhodnutí podle odstavců 
3 až 5 tohoto článku se zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv 
zmíněného v článku 26.

6. Zprávy o posouzení, stanoviska a 
rozhodnutí podle odstavců 3 až 5 tohoto 
článku se zveřejní prostřednictvím 
evropského webového portálu věnovaného 
bezpečnosti léčiv zmíněného v článku 26.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost je důležitá, aby se obnovila důvěra pacientů i občanů k odpovědnosti orgánů 
pro veřejné zdraví.
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Pozměňovací návrh 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Stanoviska a rozhodnutí podle odstavců 
3 až 5 tohoto článku se zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv 
zmíněného v článku 26

6. Konečná stanoviska a konečná 
rozhodnutí podle odstavců 3 až 5 tohoto 
článku se zveřejní prostřednictvím 
evropského webového portálu věnovaného 
bezpečnosti léčiv zmíněného v článku 26.

Or. fr

Odůvodnění

Informace určené ke zveřejnění na tomto webovém portále by měly být kompletní, ale nikoli 
komplikované.

Pozměňovací návrh 65
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 28 d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na požádání Komise se agentura ve 
spolupráci s členskými státy bude účastnit 
mezinárodní harmonizace a normalizace 
technických opatření v rámci 
farmakovigilance. 

Na požádání Komise se agentura ve 
spolupráci s členskými státy a všemi 
zainteresovanými osobami bude účastnit 
mezinárodní harmonizace a normalizace 
technických opatření v rámci 
farmakovigilance. Tato práce se bude 
opírat o potřeby pacientů a bude se 
provádět z vědeckého hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který zajišťuje soudržnost s návrhy na změnu článku 108 směrnice 
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2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 66
Michail Tremopoulos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 28 e a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 28(ea)
Monitorování životního prostředí

Členské státy jmenují jeden nebo více 
orgánů, které budou monitorovat škodlivé 
účinky léčivých přípravků na životní 
prostředí. Pokud některý z těchto orgánů 
zjistí environmentální riziko vyšší než se 
uvádí v hodnocení dle čl. 8 odst. 3 písm. 
ca), nebo pokud objeví nové nežádoucí 
účinky, ihned předá veškerá zjištění 
příslušnému orgánu, který tato zjištění 
předá agentuře. Jakmile agentura 
takovou informaci obdrží, posoudí, zda 
poměr rizika a prospěšnosti zůstává 
s ohledem na nová zjištění příznivý. 

Or. en

Odůvodnění

Farmakovigilance by se měla rozšířit i na nepříznivé účinky na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 67
Andres Perello Rodriguez

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 28 f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura bude provádět pravidelný audit 
svých úkolů v rámci farmakovigilance a 
bude každé dva roky předkládat jeho 
výsledky správní radě.

Agentura bude provádět pravidelný 
nezávislý audit svých úkolů v rámci 
farmakovigilance a bude každé dva roky 
předkládat jeho výsledky správní radě.

Or. xm

Odůvodnění

Znění návrhu směrnice navrhuje členským státům nezávislý audit (pozměňovací návrh 13). 
Článek 28f návrhu nařízení týkající se agentury, obsahuje podobné ustanovení, které by se 
mělo odpovídajícím způsobem upravit, aby byla zajištěna soudržnost dokumentů.

Pozměňovací návrh 68
Åsa Westlund

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení ES/726/2004
Článek 28 f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 28fa
Dohled a ochrana životního prostředí
Členské státy jmenují jeden nebo více 
orgánů, které budou monitorovat škodlivé 
účinky léčivých přípravků neveřejné 
zdraví nebo životní prostředí. Pokud 
některý z těchto orgánů zjistí 
environmentální riziko vyšší než se uvádí 
v hodnocení dle čl. 8 odst. 3 písm. ca), 
nebo pokud objeví nové nežádoucí účinky, 
ihned předá veškerá zjištění Evropské 
agentuře pro léčivé přípravky a 
příslušnému orgánu. Jakmile agentura 
takovou informaci obdrží, posoudí, zda 
poměr rizika a prospěšnosti zůstává 
s ohledem na nová zjištění příznivý. 
Výsledkem by nemělo být stažení 
registrace pro léky, které jsou nezbytné 
pro léčbu život ohrožujících nebo 
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závažných onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – bod a
Nařízení ES/726/2004
Čl. 56 – odst. 1 – písm. aa

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(aa) Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, který je zodpovědný za 
poskytování poradenství Výboru pro 
humánní léčivé přípravky a koordinační 
skupině ve veškerých otázkách týkajících 
se farmakovigilance humánních léčivých 
přípravků;“

„(aa) Výbor pro farmakovigilanci, který je 
zodpovědný za posuzování 
farmakovigilance léčivých přípravků na 
trhu v souladu s centralizovaným 
postupem;“

Or. en

Odůvodnění

Výbor by měl mít stejnou pravomoc vydávat doporučení jako evropský výbor odpovědný za 
vydávání registrace (Výbor pro humánní léčivé přípravky). Výbor by měl mít možnost 
předložit na základě hodnotících analýz a diskusí, které provádějí členské státy pod jeho 
dohledem, Komisi přímý návrh rozhodnutí, zda se má registrace zrušit nebo změnit, aniž by 
musel pracovat pod vedením výborů odpovědných za registrace.

Pozměňovací návrh 70
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – bod b a (nový)
Nařízení ES/726/2004
Čl. 56 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) písm. (g) se nahrazuje tímto:
„(g) výkonný generální ředitel, který 
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plní povinnosti stanovené v článku 64;“  

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení odráží strukturu, velikost a odpovědnost agentury. Během posledních let značně 
vzrostla rozmanitost nových úkolů. Agentura je dnes s 600 členy druhou největší agenturou 
v EU. Výraz výkonný ředitel se proto nahrazuje výrazem výkonný generální ředitel a toto 
nahrazení se týká celého nařízení.

Pozměňovací návrh 71
Pilar Ayuso

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 13 – bod b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 57 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) držitelé rozhodnutí o registraci 
nejpozději do -/- (vložte datum – osmnáct 
měsíců po vstupu pozměňujícího nařízení v 
platnost) elektronicky zašlou agentuře 
informace o všech léčivých přípravcích 
registrovaných ve Společenství, za použití 
formátu zmíněného v písmeni a);

(b) držitelé rozhodnutí o registraci 
nejpozději do -/- (vložte datum – třicet 
měsíců po vstupu pozměňujícího nařízení v 
platnost) elektronicky zašlou agentuře 
informace o všech léčivých přípravcích 
registrovaných ve Společenství, za použití 
formátu zmíněného v písmeni a);

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k počtu léčiv v oběhu a požadované kvalitě informací by se měl termín zaslání všech 
požadovaných informací posunout.

Pozměňovací návrh 72
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení ES/726/2004
Čl. 61 a – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance bude složen:

1. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance bude složen:

(a) z deseti členů a deseti náhradníků 
jmenovaných správní radou na návrh 
příslušných vnitrostátních orgánů;

(a) z deseti členů a deseti náhradníků 
jmenovaných správní radou na základě 
konzultací s příslušnými vnitrostátními 
orgány a jejich vlastních odborných 
znalostí v oblastech farmakovigilance a 
posuzování rizik humánních léčivých 
přípravků dle odstavce 2;

(b) z pěti členů a pěti náhradníků 
jmenovaných Komisí na základě veřejné 
výzvy k vyjádření zájmu, po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

(b) ze sedmi dalších členů a pěti 
náhradníků jmenovaných Komisí, včetně 
nejméně jednoho odborného zástupce 
lékařské obce a nejméně jednoho zástupce 
z řad pacientů, na základě veřejné výzvy 
k vyjádření zájmu, po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

Členský stát může požádat jiný členský 
stát, aby zaujal jeho místo ve výboru.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

Komise může upravit počet členů a 
náhradníků podle technických a 
vědeckých potřeb. Opatření, jejichž 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 
2a).

Or. en

Odůvodnění

Správní rada by měla jmenovat členy Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
především na základě jejich odborných znalostí. Kromě deseti jmenovaných členů by měly mít 
členské státy možnost vyslat na zasedání Výboru pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance další zástupce z příslušných vnitrostátních orgánů. Mezi dalšími členy, 
které jmenuje Komise, by měl být nejméně jeden zástupce pacientů a jeden zástupce lékařské 
obce. Vyplývá to z precedentu stanoveného těmito výbory EMEA: Výborem pro léčivé 
přípravky pro vzácná onemocnění, Pediatrickým výborem a Výborem pro moderní terapie.



PE438.413v01-00 44/53 AM\803329CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 73
Oreste Rossi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č.726/2004
Čl. 61 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance bude složen:

1. Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance bude složen:

(a) z deseti členů a deseti náhradníků
jmenovaných správní radou na návrh 
příslušných vnitrostátních orgánů;

(a) z jednoho člena a jednoho náhradníka 
za každý členský stát jmenovaných 
příslušnými vnitrostátními orgány po 
dohodě se správní radou;

(b) z pěti členů a pěti náhradníků 
jmenovaných Komisí na základě veřejné 
výzvy k vyjádření zájmu, po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

(b) ze sedmi pěti členů a sedmi náhradníků 
jmenovaných Komisí, mezi nimiž je 
nejméně jeden odborný zástupce lékařské 
obce a nejméně jeden zástupce z řad 
pacientů na základě veřejné výzvy 
k vyjádření zájmu, po konzultaci s 
Evropským parlamentem.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

Komise může upravit počet členů a 
náhradníků podle technických a 
vědeckých potřeb. Opatření, jejichž 
účelem je změnit jiné než podstatné prvky 
tohoto nařízení, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 87 odst. 
2a).

Or. it

Odůvodnění

Aby se posílila transparentnost procesu farmakovigilance a fungování Výboru pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance, je vhodné, aby byl mezi sedmi členy, které jmenuje Komise (a 
příslušní náhradníci) jeden odborný zástupce lékařské obce a  jeden zástupce z řad pacientů. 
Je to v souladu s precedentem stanoveným tímto Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění, Pediatrickým výborem a Výborem pro moderní terapie, jež jsou všechny součástí 
EMEA. Složení Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance musí být rovněž 
stanoveno jasně a transparentně).
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Pozměňovací návrh 74
Crescenzio Rivellini

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) jednoho zástupce a jednoho 
náhradníka z pracovní skupiny agentury 
EMEA pro pacienty a spotřebitele a 
jednoho zástupce a jednoho náhradníka 
z pracovní skupiny agentury EMEA pro 
zdravotnické pracovníky. 

Or. it

Odůvodnění

Je důležité využít všechny odborníky z agentury EMEA, aby se usnadnilo praktické provádění 
návrhu. Přítomnost zástupců všech zainteresovaných stran tak odráží požadavky týkající se 
ochrany a transparentnosti, které si vyžaduje ochrana zdraví a blahobytu občanů. 

Pozměňovací návrh 75
Peter Liese

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení ES/726/2004
Čl. 61 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) jednoho zástupce (a jednoho 
náhradníka) z pracovní skupiny agentury 
EMEA pro pacienty a spotřebitele a 
jednoho zástupce (a jednoho náhradníka) 
z pracovní skupiny agentury EMEA pro 
zdravotnické pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité využít všechny odborníky z agentury EMEA, aby se usnadnilo praktické provádění 
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návrhu.

Pozměňovací návrh 76
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 –- bod 14
Nařízení ES/726/2004
Čl. 61 a – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) jednoho zástupce z pracovní skupiny 
agentury EMEA pro pacienty a 
spotřebitele a jednoho zástupce z pracovní 
skupiny agentury EMEA pro zdravotnické 
pracovníky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení ES/726/2004
Čl. 61 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zástupci příslušných vnitrostátních 
orgánů jsou oprávněni účastnit se všech 
zasedání Poradního výboru pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance, aby 
usnadnili odpovídající koordinaci úkolů 
agentury a práce příslušných vnitrostátních 
orgánů. Na vyzvání mohou poskytovat 
vysvětlení nebo informace, ale nebudou se 
snažit ovlivňovat diskuze.“

6. Zástupci příslušných vnitrostátních 
orgánů jsou oprávněni účastnit se všech 
zasedání Poradního výboru pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance a účastnit 
se diskuzí, aby usnadnili odpovídající 
koordinaci úkolů agentury a práce 
příslušných vnitrostátních orgánů. 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 61a– odst. 1.
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Pozměňovací návrh 78
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – bod b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 62 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členské státy agentuře předají jména 
národních expertů s prověřenými 
zkušenostmi v oblasti hodnocení léčivých 
přípravků, kteří by byli k dispozici pro 
práci v pracovních skupinách nebo 
vědeckých poradních skupinách jakéhokoli 
z výborů uvedených v čl. 56 odst. 1, a 
rovněž uvedou jejich kvalifikaci a zvláštní 
specializaci.“

„Členské státy agentuře předají jména 
národních expertů s prověřenými 
zkušenostmi v oblasti hodnocení léčivých 
přípravků, kteří by byli k dispozici pro 
práci v pracovních skupinách nebo 
vědeckých poradních skupinách jakéhokoli 
z výborů uvedených v čl. 56 odst. 1, a 
rovněž uvedou jejich kvalifikaci a zvláštní 
specializaci a také stupeň jejich 
nezávislosti na farmaceutických firmách.“ 

Or. en

Odůvodnění

Několik příkladů rozhodnutí, která byla změněna po vytvoření nové skupiny odborníků, si 
vynutilo opatrný přístup, pokud jde o existenci zájmů spojujících tyto odborníky 
s farmaceutickými firmami. Oznámení takovýchto spojení nepostačuje na to, aby se odborníci 
zbavili tlaku.

Pozměňovací návrh 79
Michèle Rivasi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – bod b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 67 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 

„4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
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nezávislost agentury. To nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci za provádění uvedených 
činností, které vykonává agentura.“

nezávislost agentury. Budou dostávat 
přiměřené financování z veřejných zdrojů 
odpovídající svěřeným úlohám.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby činnosti související s farmakovigilancí byly dál financovány z veřejných 
zdrojů, aby se předcházelo střetu zájmů. Znění odstavce 4 by se mělo zachovat.

Pozměňovací návrh 80
Anne Delvaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – bod b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 67 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury. To nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci za provádění uvedených 
činností, které vykonává agentura.“

„4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury. Budou dostávat 
přiměřené financování z veřejných zdrojů 
odpovídající svěřeným úlohám.“

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – bod b
Nařízení ES/726/2004
Čl. 67 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„4. Činnosti související s farmakovigilancí, „4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
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s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury. To nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci za provádění uvedených 
činností, které vykonává agentura.“

s provozováním komunikačních sítí a s 
dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury a budou dostávat 
přiměřené finanční prostředky z veřejných 
zdrojů odpovídající svěřeným úlohám. To
nebrání nepřímému vybírání dalších 
poplatků za provádění uvedených činností, 
které vykonává agentura, za podmínky, že 
je přísně zaručena její nezávislost.“

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné zajistit striktní finanční nezávislost činností souvisejících s farmakovigilancí. Je 
proto vhodné vyhnout se vybírání přímých poplatů, které by mohly vytvářet vztah „platby za 
poskytnutou službu“.

Pozměňovací návrh 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 a (nový)
Nařízení ES/726/2004
Článek 80 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Vkládá se nový článek, který zní::
Článek 80a

Držitelé rozhodnutí o registraci se mohou 
odvolat proti hodnotícím zprávám nebo 
posudkům výboru uvedeného v čl. 56 odst. 
1písm. aa) tohoto nařízení a toto 
rozhodnutí přezkoumá orgán agentury 
nezávislý na výborech agentury. Příslušná 
opatření a postupy se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 87 odst. 2a tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Nové předpisy s sebou přinesou snížení počtu postupů dle článku 31 směrnice 2001/83/ES. 
Vzhledem k tomu, že současný právní rámec zaručuje vzájemnou interakci mezi držiteli 
rozhodnutí o registraci a příslušnými orgány, mělo by se držitelům rozhodnutí o registraci 
také poskytnout právo na řádné odvolací řízení, takže je nutné zřídit nový postup na úrovni 
PRA(A)C. Možnost podat odvolání by se proto měla zavést i v agentuře EMA, aby se zajistilo 
vedení řádného odvolacího řízení. Důležité je to především pro malé a střední podniky, které 
nemají finanční zázemí, aby mohly věc podat k soudu.

Pozměňovací návrh 83
Corinne Lepage

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 - bod 20 a (nový)
Nařízení ES/726/2004
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) V článku 107 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:
1. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
podle čl. 107e odst. 1, není-li mezi těmito 
registracemi žádná registrace schválená 
podle nařízení (ES) č. 726/2004, 
koordinační skupina do 30 dnů od 
obdržení zprávy Poradního výboru pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance tuto zprávu posoudí a 
přijme stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení 
a rovněž časový rozvrh pro provedení 
tohoto stanoviska. Toto stanovisko se bez 
prodlení zveřejní, spolu s uvedením 
menšinových názorů.

Or. xm
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Pozměňovací návrh 84
János Áder

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavek, aby bylo do souhrnu údajů o 
přípravku a příbalové informace zahrnuto 
shrnutí základních informací nezbytných 
k bezpečnému a účinnému používání 
léku, podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 odst. 1 
písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve znění 
směrnice …/…/ES, který se vztahuje na 
léčivé přípravky registrované podle 
nařízení (ES) č. 726/2004 na základě čl. 9 
odst. 4 písm. a) až d) uvedeného nařízení, 
se uplatní na registrace schválené před 
datem uvedeným v čl. 3 druhém 
pododstavci tohoto nařízení od prodloužení 
příslušné registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 
toho, co nastane dříve.

1. Požadavek, aby bylo v souhrnu údajů o 
přípravku a příbalové informaci uvedeno, 
že léčivý přípravek podléhá intenzivnímu 
sledování nebo že musí být řádně uvedena 
nová informace, se podle čl. 11 písm. 3a a 
čl. 59 odst. 1 písm. aa) směrnice 
2001/83/ES ve znění směrnice …/…/ES, 
který se vztahuje na léčivé přípravky 
registrované podle nařízení (ES) č. 
726/2004 na základě čl. 9 odst. 4 písm. a) 
až d) uvedeného nařízení, se uplatní na 
registrace schválené před datem uvedeným 
v čl. 3 druhém pododstavci tohoto nařízení 
od prodloužení příslušné registrace nebo od 
uplynutí tříleté lhůty počínající uvedeným 
datem, podle toho, co nastane dříve.

Or. hu

Odůvodnění

Není důvod, aby se základní informace uváděly ve zvláštním poli, neboť souhrn údajů o 
přípravku a příbalová informace jsou jako celek dostatečné k tomu, aby pacientu a lékaři 
poskytly informaci požadovanou pro bezpečné a účinné užití léčivého přípravku. Shrnutí 
základních informací může vést v praxi k tomu, že se pacienti i lékaři zaměří pouze na 
informaci uvedenou v tomto černém rámečku, což by nakonec ohrozilo bezpečné použití 
léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 85
Philippe Juvin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavek, aby bylo do souhrnu údajů 
o přípravku a příbalové informace 
zahrnuto shrnutí základních informací 

vypouští se
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nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku, podle čl. 11 písm. 3a a čl. 
59 odst. 1 písm. aa) směrnice 2001/83/ES 
ve znění směrnice …/…/ES, který se 
vztahuje na léčivé přípravky registrované 
podle nařízení (ES) č. 726/2004 na 
základě čl. 9 odst. 4 písm. a) až d) 
uvedeného nařízení, se uplatní na 
registrace schválené před datem 
uvedeným v čl. 3 druhém pododstavci 
tohoto nařízení od prodloužení příslušné 
registrace nebo od uplynutí tříleté lhůty 
počínající uvedeným datem, podle toho, co 
nastane dříve.

Or. fr

Odůvodnění

Zahrnutí shrnutí základních informací je zbytečné (souhrn údajů o přípravku již sám o sobě 
poskytuje přehled základních údajů), může pacienty zmást (mohou přehlédnout důležitou 
informaci obsaženou v souhrnu údajů o přípravku, které se neobjeví ve shrnutí základních 
informací) a může způsobovat problémy ve srozumitelnosti (například v případě sdělení 
zveřejňovaného ve více jazycích).

Pozměňovací návrh 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Požadavek, aby bylo do souhrnu údajů 
o přípravku a příbalové informace 
zahrnuto shrnutí základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku, podle čl. 11 písm. 3a a čl. 
59 odst. 1 písm. aa) směrnice 2001/83/ES 
ve znění směrnice …/…/ES, který se 
vztahuje na léčivé přípravky registrované 
podle nařízení (ES) č. 726/2004 na základě 
čl. 9 odst. 4 písm. a) až d) uvedeného 
nařízení, se uplatní na registrace schválené 
před datem uvedeným v čl. 3 druhém 
pododstavci tohoto nařízení od prodloužení 
příslušné registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 

1. Požadavek podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 
odst. 1 písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve 
znění směrnice …/…/ES, který se vztahuje 
na léčivé přípravky registrované podle 
nařízení (ES) č. 726/2004 na základě čl. 9 
odst. 4 písm. a) až d) uvedeného nařízení, 
se uplatní na registrace schválené před 
datem uvedeným v čl. 3 druhém 
pododstavci tohoto nařízení od prodloužení 
příslušné registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 
toho, co nastane dříve.
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toho, co nastane dříve.

Or. en

Odůvodnění

Zdá se kontraproduktivní vytvářet v souhrnu údajů o přípravku a příbalové informaci novou 
část věnovanou „klíčové informaci“. Souhrn údajů o přípravku a příbalová informaci 
představují totiž již samy o sobě shrnutí takzvané klíčové informace. Přidávání nové části 
věnované „klíčové informaci“ by mohlo mít vliv na zbývající souhrn údajů o přípravku a 
příbalovou informaci, kde jsou již důležité informace uvedeny. Je zde riziko, že se pacient –
nebo zdravotnický pracovník – zaměří jen na novou sekci věnovanou „klíčové informaci“ a 
nesprávně opomene ostatní části. Přidání nové části by navíc zvýšilo složitost a délku 
příbalové informace a souhrnu údajů o přípravku, což může odradit od jejich prostudování. 
Tyto informace by přitom pacienti měli dostat. Otázce se věnuje směrnice 2001/83/ES.


