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Pozměňovací návrh 27
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
chyby při medikaci a použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.

(5) Pro větší jasnost by měla být zavedena
definice „chyby v medikaci“ tak, 
aby zajistila, aby se tato směrnice 
vztahovala na nezáměrné a nepatřičné 
incidenty, kterým by bylo možné předejít 
a jejichž důsledkem je nežádoucí účinek,
k nimž došlo při povoleném užití léčivého 
přípravku v běžné dávce, ale též chyby 
při medikaci a použití mimo schválený 
souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
chyby při medikaci a použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku. 

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
při chybách v medikaci a při použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku. 

Or. en
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Odůvodnění

Zavádí se definice podezření na nežádoucí účinky tak, aby zahrnovala hlášení nežádoucích 
účinků při jiném užití léčivého přípravku mimo schválené podmínky registrace, včetně chyb 
při medikaci. Je proto třeba jednoznačně stanovit, v jaké situaci se mají chyby v medikaci 
hlásit. Mají se hlásit chyby, u nichž existuje podezření, že způsobily nežádoucí účinky; 
nenavrhuje se použití systému farmakovigilance ke shromažďování údajů o chybách 
v medikaci obecně. 

Pozměňovací návrh 29
Crescenzio Rivellini

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
chyby při medikaci a použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
ty, které byly zaznamenány při chybách
v medikaci a při použití mimo schválený 
souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.

Or. it

Odůvodnění

Zavádí se definice podezření na nežádoucí účinky tak, aby zahrnovala hlášení nežádoucích 
účinků při jiném užití léčivého přípravku mimo schválené podmínky registrace, včetně chyb 
při medikaci. Je proto třeba jednoznačně stanovit, v jaké situaci se mají chyby v medikaci 
hlásit. Mají se hlásit chyby, u nichž existuje podezření, že způsobily nežádoucí účinky; 
nenavrhuje se použití systému farmakovigilance ke shromažďování údajů o chybách 
v medikaci obecně.
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Pozměňovací návrh 30
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, 
aby nepokrývala pouze nepříznivé 
a nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
chyby při medikaci a použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku 
včetně nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Ke změně definice není důvod a by měla zůstat zachována nejběžněji používaná mezinárodní 
definice (definice přijatá Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní konferencí 
o harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv). Na druhou stranu by mohlo být 
vhodné uvést jak definici chyby v medikaci, tak i definici nesprávného použití, které pokrývá 
nová definice navržená Komisí, na které však není nutné reagovat stejně. 

Pozměňovací návrh 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Znečištění vody a půdy rezidui 
léčivých přípravků je stále větším 
ekologickým problémem a přináší s sebou 
množící se obavy o veřejné zdraví. Jsou 
nutná opatření ke snižování potenciálně 
škodlivého vlivu na evropské životní 
prostředí, zvláště na povrchové 
a podzemní vody a pitnou vodu, 
a na veřejné zdraví. Měla by proto být 
přijata i opatření ke sledování 
nepříznivých environmentálních účinků 
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léčivých přípravků na veřejné zdraví 
či životní prostředí. To však nesmí vést 
k odejmutí registrace lékům, které jsou 
nezbytné k léčbě život ohrožujících 
a závažných onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Výzkum je třeba zaměřit na vývoj 
léčiv s cílenějším účinkem, aby u pacientů 
nedocházelo k výskytu vedlejších účinků 
a aby se vyřešila otázka jejich dopadu 
na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Farmaceutické látky jsou díky svým 
vlastnostem v lidském těle biologicky 
aktivní a často jsou vyrobeny tak, 
aby během průchodu lidským tělem 
zůstaly nezměněny. To rovněž znamená, 
že díky této své stabilitě přetrvávají i mimo 
lidské tělo, což může vytvářet ekologické 
problémy, jež naopak mohou mít vliv 
na lidské zdraví.
S cílem řešit problematiku znečištění vody 
a půdy rezidui léčivých přípravků by 
nežádoucí účinky na životní prostředí 
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měly být zahrnuty do posuzování poměru 
rizik a prospěšnosti.
Příslušné orgány by kromě toho měly 
nepříznivé účinky na životní prostředí 
sledovat s cílem přezkoumat poměr rizik 
a prospěšnosti.

Or. en

Odůvodnění

Problém reziduí léčivých přípravků v životním prostředí je dobře znám. Jde nejen o ochranu 
životního prostředí, ale vztahuje se i na veřejné zdraví prostřednictvím vlivu přes životní 
prostředí. Environmentální účinky léčivých přípravků však stále nejsou součástí posuzování 
poměru rizik a prospěšnosti nutného k registraci léčivých přípravků. Evropská agentura 
pro životní prostředí (2010), Švédská agentura pro léčivé přípravky (2009) i Německý poradní 
výbor pro otázky životního prostředí (2007), ti všichni se zasazují o to, aby se při schvalování 
registrace přihlíželo i k vlivům na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 34
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
zavést systém farmakovigilance s cílem 
zajistit sledování a dozor nad jedním nebo 
více jeho registrovanými léčivými 
přípravky, zaznamenaný v základním 
dokumentu systému farmakovigilance, 
která bude kdykoli přístupná pro účely 
inspekce. Příslušné orgány by měly převzít 
dohled nad těmito systémy. K žádosti 
o registraci by proto mělo být přiloženo 
shrnutí systému farmakovigilance, které 
by mělo obsahovat odkaz na místo, kde 
se základní dokument systému 
farmakovigilance pro dotčený léčivý 
přípravek nachází a kde je přístupný 
pro účely inspekce.

(6) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
zavést systém farmakovigilance s cílem 
zajistit sledování a dozor nad jedním nebo 
více jeho registrovanými léčivými 
přípravky, zaznamenaný v základním 
dokumentu systému farmakovigilance, 
která bude kdykoli přístupná pro účely 
inspekce. Příslušné orgány by měly převzít 
dohled nad těmito systémy. K žádosti 
o registraci by proto mělo být přiloženo 
shrnutí systému farmakovigilance, které 
by mělo obsahovat odkaz na místo, kde 
se základní dokument systému 
farmakovigilance pro dotčený léčivý 
přípravek nachází a kde je přístupný 
pro účely inspekce příslušnými orgány.

Or. fr
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Odůvodnění

Průběžně vedený dokument systému farmakovigilance by měly mít možnost kontrolovat 
příslušné orgány a mělo by to být jednoznačně uvedeno. 

Pozměňovací návrh 35
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
plán farmakovigilance pro jednotlivé léčivé 
přípravky vytvářet s ohledem na systém 
řízení rizik a tento plán by měl být 
přiměřený zjištěným rizikům, potenciálním 
rizikům a potřebě dalších informací 
o daném léčivém přípravku. Je také třeba 
zajistit, aby byla všechna zásadní opatření, 
která obsahuje systém řízení rizik, zahrnuta 
jako podmínky do rozhodnutí o registraci.

(7) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
plán farmakovigilance pro jednotlivé léčivé 
přípravky vytvářet i s ohledem na systém 
řízení rizik a tento plán by měl být 
přiměřený zjištěným rizikům, potenciálním 
rizikům a potřebě dalších informací 
o daném léčivém přípravku. Je také třeba 
zajistit, aby byla všechna zásadní opatření, 
která obsahuje systém řízení rizik, zahrnuta 
jako podmínky do rozhodnutí o registraci. 
Nejsou-li podmínky, které jsou 
součástí rozhodnutí o registraci, 
v příslušné lhůtě splněny, měl by mít 
příslušný orgán pravomoc a patřičné 
zdroje k tomu, aby registraci s okamžitou 
platností pozastavil nebo odejmul.

Or. en

Odůvodnění

Systémy řízení rizik jsou doplňkem farmakovigilance, standardní farmakovigilanci 
nenahrazují. Zkušenosti ukazují, že společnosti, kterým bylo uloženo, aby vypracovaly studie 
o bezpečnosti léčiv po udělení registrace, své povinnosti v mnoha případech nedostály. 
V důsledku toho si lékaři a pacienti i nadále nejsou jisti, zda některé rozhodující léky 
používané například k léčbě nádorových nebo srdečních onemocnění jsou skutečně prospěšné. 
To je důvodem, proč je nutné zavést přísnější zákonné požadavky, aby se zajistilo, 
že farmaceutické společnosti své slibované studie dokončí.
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Pozměňovací návrh 36
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) Je-li v případě léčby dosud 
neléčitelných nemocí podmínkou 
schválení registrace léčivého přípravku 
splnění požadavku provést poregistrační 
studii bezpečnosti nebo je-li bezpečné 
a účinné použití léčivého přípravku 
spojeno s podmínkami nebo omezeními, 
měl by být tento léčivý přípravek na trhu 
pod intenzivním dohledem. Pacienti 
a zdravotníci by měli být vyzýváni 
k hlášení veškerých podezření 
na nežádoucí účinky takových léčivých 
přípravků, které by měly být označeny 
zvláštním symbolem na vnějším obalu 
a odpovídajícím vysvětlujícím 
prohlášením v příbalové informaci,
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

Zvláštní upozornění uvedené u léčiv pod intenzivním dohledem pomůže jak zdravotníkům, 
tak pacientům k tomu, aby nová léčiva pod intenzivním dohledem rozpoznali, a zvýší rovněž 
jejich povědomí o tom, že mají ohlásit veškeré nežádoucí účinky, které případně zaznamenají, 
jak to už doporučil ve své zprávě z roku 2006 Lékařský institut Spojených států. Toto opatření 
by se mohlo dále zlepšit uvedením piktogramu na obalu, jako například černým trojúhelníkem 
( ), který je již dobře znám a používán v některých členských státech.
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Pozměňovací návrh 37
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) U nově registrovaného léčivého 
přípravku nebo léčivého přípravku, kde je 
podmínkou registrace splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky u všech 
nově registrovaných léčivých přípravků, 
které jsou na trhu méně než tři roky 
a jako takové jsou označeny černým 
trojúhelníkem a odpovídajícím 
vysvětlením v souhrnu údajů o přípravku 
a v příbalové informaci, 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
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Pozměňovací návrh 38
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 (9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod trvalým dohledem. 
Stejně jako u všech léčiv by pacienti
a zdravotníci měli být vyzýváni k hlášení 
veškerých 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

Existují vážné problémy s dodržováním léčebného režimu, což má závažné důsledky 
pro zdraví pacientů a představuje zátěž pro zdravotnické systémy jednotlivých členských 
států. Tak silná slova by mohla ještě více prohloubit neochotu pacientů k dodržování 
léčebných postupů a nepřímo ovlivnit ohlašování případných nežádoucích účinků u přípravků, 
které nejsou zahrnuty do této kategorie. Pacientům a zdravotníkům je třeba doporučovat, 
aby hlásili veškeré případné nežádoucí účinky.
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Pozměňovací návrh 39
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) U každého nově registrovaného 
přípravku nebo je-li podmínkou registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky u všech 
nově registrovaných léčivých přípravků, 
které jsou na trhu méně než tři roky 
a jako takové jsou označeny černým 
trojúhelníkem a odpovídajícím 
vysvětlením v příbalové informaci, 
na vnějším obalu a v souhrnu údajů 
o přípravku, 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

Zvláštní varování u všech nově registrovaných přípravků, ale i léčivých přípravků 
pod intenzivním dohledem napomohou tomu, aby zdravotníci a pacienti poznali, že se jedná 
o nově registrované léčivé přípravky, které jsou na trhu méně než tři roky, a spíše tak budou 
podávat zprávy o veškerých nežádoucích účincích, které se mohou objevit.
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Pozměňovací návrh 40
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Je důležité, aby zpřísnění 
systému farmakovigilance nevedlo 
k předčasnému schvalování registrací.
Pacienti a zdravotníci by měli být vyzýváni 
k hlášení veškerých 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

Je důležité zajistit, aby zpřísnění systému farmakovigilance nevedlo k předčasnému 
schvalování registrací.
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Pozměňovací návrh 41
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Je důležité, aby zpřísnění 
systému farmakovigilance nevedlo 
k předčasnému schvalování registrací. 
Pacienti a zdravotníci by měli být vyzýváni 
k hlášení veškerých 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

Je důležité zajistit, aby zpřísnění systému farmakovigilance nevedlo k předčasnému 
schvalování registrací.
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Pozměňovací návrh 42
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
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.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Je důležité, aby zpřísnění 
systému farmakovigilance nevedlo 
k předčasnému schvalování registrací.
Pacienti a zdravotníci by měli být vyzýváni 
k hlášení veškerých 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. ro

Pozměňovací návrh 43
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, by souhrn
údajů o přípravku a příbalová informace 

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, 
by u veškerých léčivých přípravků 
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měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi o přípravku 
a s informacemi, jak minimalizovat jeho 
rizika a maximalizovat jeho prospěšnost.

s výjimkou těch, které jsou uvedeny 
v článcích 10, 10a a 10c, 14, 16 a 16a 
směrnice 2001/83/ES, souhrn údajů 
o přípravku a příbalová informace měly 
obsahovat stručný oddíl s nejdůležitějšími 
informacemi o přípravku a s informacemi, 
jak minimalizovat jeho rizika 
a maximalizovat jeho prospěšnost.

Or. en

Odůvodnění

Výjimka by se měla vztahovat na některé kategorie léčivých přípravků s mimořádně vysokým 
bezpečnostním profilem. U homeopatických léčivých přípravků to má značný hospodářský 
význam, neboť farmaceutické společnosti, které je vyrábějí, jsou hlavně malé a střední 
podniky. Regulační a administrativní zátěž, která je spojena s farmakovigilancí, by měla být 
přiměřená a také účinná, a měla by se tudíž omezovat na opatření pro tyto účely nezbytná, 
obzvláště co se týče homeopatických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 44
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, by souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace 
měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 
jeho prospěšnost.

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, by souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace 
měly obsahovat stručný oddíl s popisem 
prospěšnosti a možných nežádoucích 
účinků daného léčivého přípravku 
a informacemi, jejichž cílem je zajistit 
jeho bezpečné a účinné užívání.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise neobjasňuje, jaký druh informací má být pacientům poskytován. Tento 
pozměňovací návrh to jasně stanovuje.
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Pozměňovací návrh 45
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, 
by souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 
jeho prospěšnost.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Toto vložení shrnutí nejdůležitějších informací je nadbytečné (shrnutím důležitých informací 
je vlastně souhrn údajů o přípravku), mohlo by u pacientů (kteří by možná přehlédli důležité 
informace obsažené v souhrnu údajů o přípravku, nikoli však ve shrnutí nejdůležitějších 
informací) působit nejasnosti a vést k problémům se srozumitelností (např. v případě 
příbalových informací vydávaných v několika jazycích). 

Pozměňovací návrh 46
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, 
by souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 

(10) Do pěti let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise po konzultaci 
s organizacemi pacientů, spotřebitelů 
a zdravotníků, členskými státy a dalšími 
zúčastněnými stranami Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o posouzení 
srozumitelnosti souhrnů údajů 
o přípravcích a příbalových informací.
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jeho prospěšnost.
Po provedení analýzy těchto údajů Komise 
případně předloží návrh, jak zlepšit 
uspořádání a obsah souhrnu údajů 
o přípravku a příbalové informace, 
aby byly pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky cenným 
zdrojem informací.

Or. en

Odůvodnění

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Pozměňovací návrh 47
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, 
by souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 
jeho prospěšnost.

(10) Do pěti let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise po konzultaci 
s organizacemi pacientů, spotřebitelů 
a zdravotníků, členskými státy a dalšími 
zúčastněnými stranami Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o posouzení 
srozumitelnosti souhrnů údajů 
o přípravcích a příbalových informací.

Po provedení analýzy těchto údajů Komise 
případně předloží návrhy, jak zlepšit 
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uspořádání a obsah souhrnu údajů 
o přípravku a příbalové informace, 
aby byly pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky cenným 
zdrojem informací.

Or. en

Odůvodnění

Vložení shrnutí je o to problematičtější, že nejsou definovány jeho jednotlivé prvky. Nese 
s sebou riziko, že si pacient přečte jen tuto část, ačkoli by v podstatě měl přečíst celou 
příbalovou informaci. Problémy se srozumitelností příbalové informace se doplněním shrnutí 
neřeší. Měly by se namísto toho řešit přezkoumáním předpisů o příbalové informaci.

Pozměňovací návrh 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, by souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace 
měly obsahovat stručný oddíl 
s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 
jeho prospěšnost.

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější 
informace o lécích, které užívají, by souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace 
měly obsahovat stručný oddíl s popisem 
prospěšnosti a možných nežádoucích 
účinků daného léčivého přípravku 
a informacemi, jejichž cílem je zajistit 
jeho bezpečné a účinné užívání.

Or. de

Pozměňovací návrh 49
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům snadno zjistit nejdůležitější

(10) S cílem umožnit zdravotníkům 
a pacientům přístup k důležitým
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informace o lécích, které užívají, 
by souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace měly obsahovat stručný oddíl
s nejdůležitějšími informacemi o přípravku 
a s informacemi, jak minimalizovat jeho 
rizika a maximalizovat jeho prospěšnost.

informacím o lécích, které užívají, 
by u každého přípravku měl být vedle 
souhrnu údajů o přípravku a příbalové 
informace i odkaz na internetové stránky 
nebo bezplatnou telefonní linku 
příslušného orgánu nebo držitele 
rozhodnutí o registraci, včetně stručného 
oddílu s nejdůležitějšími informacemi 
o přípravku a s informacemi, jak 
minimalizovat jeho rizika a maximalizovat 
jeho prospěšnost.

Or. fr

Odůvodnění

Vytvářet novou část s názvem „nejdůležitější informace“ v rámci souhrnu údajů o přípravku 
či příbalové informace je zjevně kontraproduktivní. Souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace již v podstatě jsou souhrnem informací, které jsou považovány za základní. 
Na druhou stranu by toto shrnutí informací mohlo být dostupné na spolehlivých internetových 
stránkách. 

Pozměňovací návrh 50
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Do jednoho roku po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předloží Komise 
po konzultaci s organizacemi pacientů 
a spotřebitelů, organizacemi zdravotníků, 
členskými státy a dalšími zúčastněnými 
stranami Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o posouzení srozumitelnosti 
souhrnů údajů o přípravcích 
a příbalových informací v členských 
státech.
Po provedení analýzy těchto údajů Komise 
případně předloží návrh, jak 
harmonizovat a zlepšit uspořádání 
a obsah souhrnu údajů o přípravku 
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a příbalové informace, aby byly 
pro širokou veřejnost a zdravotnické 
pracovníky cenným zdrojem informací.

Or. en

Odůvodnění

Tato konzultace by měla být zahájena bezodkladně. Hlavním obsahem budoucího návrhu 
na změnu právních předpisů Společenství týkajících se informací o léčivých přípravcích 
vázaných na lékařský předpis poskytovaných pacientům by měla být lepší čitelnost, jasnost 
a srozumitelnost souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace. 

Pozměňovací návrh 51
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Komise ve spolupráci s Evropskou 
agenturou pro léčivé přípravky 
a po konzultacích s organizacemi 
pacientů, spotřebitelů, lékařů a lékárníků, 
sociálních a zdravotních pojišťoven 
a s členskými státy a dalšími 
zúčastněnými stranami neprodleně 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu týkající se posouzení 
srozumitelnosti souhrnů údajů 
o přípravku a příbalových informací 
a jejich přínosu pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky. Po provedení 
analýzy těchto údajů Komise případně 
předloží návrh, jak zlepšit uspořádání 
a obsah souhrnu údajů o přípravku 
a příbalové informace, aby byly 
pro širokou veřejnost a zdravotnické 
pracovníky cenným zdrojem informací.

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie předloží Komise
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
v níž bude zhodnoceno, nakolik souhrny 
údajů o přípravku a příbalové informace 
odpovídají potřebám pacientů 
a zdravotnických pracovníků. Dle potřeby 
Komise na základě této analýzy vydá 
právní doporučení nebo návrhy s cílem 
tyto dva dokumenty zdokonalit.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že souhrn údajů o přípravku a příbalové informace v současnosti neodpovídají 
v plném rozsahu potřebám pacientů a zdravotníků. S ohledem na změny v praktických 
postupech, znalostech i požadavcích pacientů a zdravotnických pracovníků by bylo vhodné, 
aby Komise provedla studii, která by zjistila, jakým způsobem jsou tyto dva dokumenty 
využívány a prezentovány. 

Pozměňovací návrh 53
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) S cílem zaručit stejnou úroveň 
odborných znalostí při rozhodování 
v otázkách farmakovigilance na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni 
by mělo být zajištěno, aby se koordinační 
skupina při plnění svých úkolů 
souvisejících s farmakovigilancí mohla 
obrátit pro radu na Poradního výbor 
pro posuzování rizik v rámci 

(13) S cílem zaručit stejnou úroveň 
odborných znalostí při rozhodování 
v otázkách farmakovigilance na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni 
by mělo být zajištěno, aby se koordinační 
skupina při plnění svých úkolů 
souvisejících s farmakovigilancí mohla 
obrátit pro radu na Poradní výbor 
pro posuzování rizik a prospěšnosti
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farmakovigilance při agentuře. v rámci farmakovigilance při agentuře.

Or. fr

Odůvodnění

Označení „Poradní výbor pro posuzování rizik“ je příliš omezující a tím, že klade důraz 
pouze na analýzu rizik, opomíjí potřebu posouzení poměru rizik a prospěšnosti léčivého 
přípravku. Oblast působnosti výboru se nicméně vztahuje na „[všechny otázky týkající]
se farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl. 1 bod 12).

Pozměňovací návrh 54
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Členské státy by měly provozovat 
systém farmakovigilance za účelem sběru 
informací užitečných při dozoru 
nad léčivými přípravky včetně informací 
o podezření na nežádoucí účinky léčivého 
přípravku, o nesprávném použití, zneužití 
a chybách při medikaci a zajistit kvalitu 
těchto informací prostřednictvím sledování 
případů podezření na nežádoucí účinky 
léčivých přípravků.

(16) Členské státy by měly provozovat 
systém farmakovigilance za účelem sběru 
informací užitečných při dozoru 
nad léčivými přípravky, včetně informací 
o podezření na nežádoucí účinky léčivého 
přípravku, k nimž dochází za běžných 
podmínek použití, při použití mimo rozsah 
rozhodnutí o registraci, nesprávném 
použití, zneužití a chybách v medikaci,
a zajistit kvalitu těchto informací 
prostřednictvím sledování případů 
podezření na nežádoucí účinky léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise je matoucí a je možné jej ujasnit tím, že se stanoví, že by se systém 
farmakovigilance měl používat ke shromažďování informací o veškerých podezřeních 
na nežádoucí účinky léčivého přípravku – nejen těch, k nimž dochází kvůli nesprávnému 
použití, zneužití a chybám v medikaci. 
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Pozměňovací návrh 55
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S cílem dále zlepšit koordinaci zdrojů 
mezi členskými státy by jeden členský stát 
měl být oprávněn delegovat některé úkoly 
v rámci farmakovigilance na jiný členský 
stát.

(17) Každý členský stát by měl nést 
odpovědnost za dohled nad případy 
nežádoucích účinků, k nimž dochází 
na jeho území. S cílem dále zlepšit úroveň 
odborných znalostí v oblasti 
farmakovigilance by se mělo členským
státům doporučit, aby organizovaly 
odbornou přípravu a pravidelnou výměnu 
informací a odborných znalostí.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území. 

Pozměňovací návrh 56
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S cílem dále zlepšit koordinaci zdrojů 
mezi členskými státy by jeden členský stát 
měl být oprávněn delegovat některé úkoly 
v rámci farmakovigilance na jiný členský 
stát.

(17) Každý členský stát by měl nést 
odpovědnost za zjišťování a další 
sledování výskytu nežádoucích účinků, 
k nimž dochází na jeho území. S cílem 
dále zlepšit úroveň odborných znalostí 
v oblasti farmakovigilance by se mělo 
členským státům doporučit, 
aby organizovaly odbornou přípravu 
a pravidelnou výměnu informací
a odborných znalostí.

Or. en
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Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území.

Pozměňovací návrh 57
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci a členské státy měly tyto 
případy hlásit pouze do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci měli hlásit tyto případy pouze 
příslušným orgánům členského státu, 
kde k nim došlo, a členské státy by měly
tyto případy hlásit přímo do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

Jakákoli změna ve vnitrostátní databázi 
by se měla okamžitě automaticky odrazit 
v databázi Eudravigilance.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl být v plném rozsahu a neprodleně informován o případech 
nežádoucích účinků léčivých přípravků, které se vyskytnou na jeho území. Členské státy 
by měly mít přímý přístup k podrobným zprávám o nežádoucích účincích léčivých přípravků, 
aby nedocházelo ke ztrátám klinických informací, které by mohly ohrozit vědecké analýzy. 
Členské státy by měly nést odpovědnost za zápis zpráv do databáze Eudravigilance, a zajistit 
tak kvalitu této databáze. 
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Pozměňovací návrh 58
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci a členské státy měly tyto 
případy hlásit pouze do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky a umožnit členským 
státům souběžný přístup k informacím 
by držitelé rozhodnutí o registraci 
a členské státy měly tyto případy hlásit 
pouze do databáze Společenství sloužící 
k účelům farmakovigilance a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v čl. 57 
odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 726/2004 
(dále jen „databáze Eudravigilance“). 
Členské státy by z tohoto pohledu a také 
k dosažení výše uvedených cílů neměly 
stanovovat pro držitele rozhodnutí 
o registraci žádné další požadavky 
na včasné a pravidelné hlášení podezření 
na nežádoucí účinky. 

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by v zájmu dosažení cílů EU a k usnadnění přenosu informací a k harmonizaci 
sledování neměly stanovovat žádné další požadavky, které by nebyly vědecky odůvodněné. 

Pozměňovací návrh 59
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci a členské státy měly tyto 
případy hlásit pouze do databáze 

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci měli tyto případy hlásit pouze 
členským státům a členské státy by měly 
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Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

tyto případy hlásit přímo do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

Jakákoli změna ve vnitrostátní databázi 
by se měla okamžitě automaticky odrazit 
v databázi Eudravigilance.
Databáze Eudravigilance a vnitrostátní 
databáze by měly být plně interoperabilní.

Or. en

Odůvodnění

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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Pozměňovací návrh 60
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zjednodušit hlášení 
podezření na nežádoucí účinky by držitelé 
rozhodnutí o registraci a členské státy měly 
tyto případy hlásit pouze do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“).

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí 
o registraci a členské státy měly tyto 
případy hlásit pouze do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“). Databáze 
Eudravigilance by měla o hlášení, které jí 
podali držitelé rozhodnutí o registraci, 
okamžitě elektronicky informovat 
příslušný členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Podají-li držitelé rozhodnutí o registraci databázi Eudravigilance hlášení o podezření 
na výskyt závažných nežádoucích účinků, které se objevily na území určitého členského státu, 
měl by být tento členský stát o nebezpečí elektronicky informován. Tato dvojí kontrola by měla 
zajistit, že příslušné vnitrostátní orgány tuto informaci nepřehlédnou a budou o dané 
skutečnosti vědět.

Pozměňovací návrh 61
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Za stejným 
účelem by držitelé rozhodnutí o registraci 
měli příslušným orgánům předávat 
předběžná varování o oznámeních 

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Za stejným 
účelem by držitelé rozhodnutí o registraci 
měli příslušným orgánům předkládat 
oznámení týkající se bezpečnosti
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týkajících se bezpečnosti a příslušné 
orgány by si tato varování měly předávat 
mezi sebou.

k předchozímu schválení a příslušné 
orgány by si tato varování měly předávat 
mezi sebou.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby žádné informace o lécích, které společnosti poskytnou široké 
veřejnosti, neměly reklamní charakter. Princip předchozího schválení informací již funguje 
v případě příbalové informace, veřejných kampaní a rovněž v návrhu ohledně informování 
široké veřejnosti o lécích na předpis, který je v současnosti projednáván, a totéž by v zájmu 
důslednosti mělo platit i pro otázky farmakovigilance. 

Pozměňovací návrh 62
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Za stejným 
účelem by držitelé rozhodnutí o registraci 
měli příslušným orgánům předávat 
předběžná varování o oznámeních 
týkajících se bezpečnosti a příslušné
orgány by si tato varování měly předávat 
mezi sebou.

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Držitelé
rozhodnutí o registraci by měli mít 
povinnost předkládat příslušným orgánům 
oznámení týkající se bezpečnosti, která 
chtějí šířit, k předchozímu schválení.
Příslušné orgány by si předběžná 
upozornění týkající se bezpečnosti měly 
ihned po takovém schválení předávat mezi 
sebou.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby žádné informace o lécích, které společnosti poskytnou široké 
veřejnosti, neměly reklamní charakter. Princip předchozího schválení informací je již 
uplatňován pro příbalové informace, veřejné kampaně a rovněž v návrhu ohledně 
informování obecné veřejnosti o lécích na předpis, který je v současnosti projednáván, a totéž 
by v zájmu soudržnosti mělo platit i pro informace související s farmakovigilancí.
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Pozměňovací návrh 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Podávání hlášení prostřednictvím 
zdravotnických pracovníků by mělo být 
podporováno zejména v případech, kdy 
by mohly jejich informace zásadním 
způsobem přispět k pochopení 
nežádoucích účinků. K usnadnění 
takového hlášení by měl být zdravotníkům 
usnadněn přístup k údajům o medikaci 
ve zdravotních záznamech pacienta, a to 
v souladu s pravidly o ochraně údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit úlohu zdravotníka jako zprostředkovatele hlášení v oblasti 
farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 64
Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Podávání hlášení prostřednictvím 
zdravotnických pracovníků by mělo být 
podporováno zejména v případech, kdy 
by mohly jejich informace zásadním 
způsobem přispět k pochopení významu 
nežádoucích účinků, a tehdy, kdy jsou 
nežádoucí účinky spojeny s chybami 
v medikaci.
K usnadnění takového hlášení by měl být 
zdravotníkům usnadněn přístup k údajům 
o medikaci ve zdravotních záznamech 
pacienta.
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Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit úlohu zdravotníka jako zprostředkovatele hlášení v oblasti 
farmakovigilance. S cílem lépe napomáhat správné identifikaci případných chyb v medikaci, 
které vedly k podezření na nežádoucí účinky, je navíc nezbytné, aby měli lékaři i lékárníci 
přístup k údajům o medikaci u pacientů, a to plně v souladu s pravidly na ochranu osobních 
údajů.

Pozměňovací návrh 65
Crescenzio Rivellini

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Podávání hlášení prostřednictvím 
zdravotnických pracovníků by mělo být 
podporováno zejména v případech, kdy 
by mohly jejich informace zásadním 
způsobem přispět k pochopení významu 
nežádoucích účinků a nežádoucích 
účinků, k nimž došlo v důsledku chyb 
v medikaci.V zájmu usnadnění takového 
hlášení a na ochranu občanů by měli mít 
zdravotničtí pracovníci přístup k obsahu 
zdravotní dokumentace pacienta.

Or. it

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit aktivní úlohu zdravotnických pracovníků při hlášení v oblasti 
farmakovigilance. Aby byla usnadněna přesnější identifikace potenciálních chyb v medikaci, 
které vedly k podezření na nežádoucí účinky, je navíc nezbytné, aby měli lékaři i lékárníci 
v duchu vzájemné spolupráce, která se osvědčila, přístup ke zdravotní dokumentaci pacienta, 
a to při plném dodržování právních předpisů o ochraně soukromí a osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 66
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Požadavky na pravidelné aktualizační
zprávy o bezpečnosti by měly být úměrné 
rizikům, která jednotlivé léčivé přípravky 
představují. Předkládání pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
by proto u nově registrovaných léčivých 
přípravků mělo probíhat v závislosti 
na systému řízení rizik a rutinní hlášení 
by nemělo být nutné v případě generik, 
léčivých přípravků s dobře zavedeným 
léčebným použitím, informovaného 
souhlasu nebo homeopatických či 
registrovaných tradičních léčivých 
přípravků. V zájmu veřejného zdraví 
by však příslušné orgány měly u takových 
přípravků vyžadovat předkládání 
pravidelných aktualizačních zpráv 
o bezpečnosti, v případě že vznikne 
potřeba posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

(22) Požadavky na pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti 
by měly být úměrné rizikům, která 
jednotlivé léčivé přípravky představují. 
Předkládání pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti by proto u nově 
registrovaných léčivých přípravků mělo 
probíhat v závislosti na systému řízení rizik 
a v případě generik, léčivých přípravků 
s dobře zavedeným léčebným použitím, 
informovaného souhlasu nebo 
homeopatických či registrovaných 
tradičních léčivých přípravků by měly být 
zprávy požadovány v delších intervalech.
V zájmu veřejného zdraví by však 
příslušné orgány měly u takových 
přípravků vyžadovat v určitých intervalech 
předkládání pravidelně aktualizovaných 
zpráv o bezpečnosti, v případě že vznikne 
potřeba posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

Or. fr

Odůvodnění

The exclusion of certain types of medicinal product from the periodic safety update report 
system (generic versions of medicinal products, medicinal products whose active ingredients 
have been well established in medical use for at least ten years, certain homeopathic 
medicinal products, certain traditional herbal medicinal products, etc.) could cause 
problems. In the case of generics, if the original product is no longer on the market, there will 
no longer be a periodic report available for these medicinal products. Furthermore, adverse 
reactions may appear long after the product is marketed (as with DiAntalvic). There cannot 
therefore be any exclusion in principle for certain medicinal products, but a longer interval is 
acceptable. 
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Pozměňovací návrh 67
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Požadavky na pravidelné aktualizační 
zprávy o bezpečnosti by měly být úměrné 
rizikům, která jednotlivé léčivé přípravky 
představují. Předkládání pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
by proto u nově registrovaných léčivých 
přípravků mělo probíhat v závislosti 
na systému řízení rizik a rutinní hlášení 
by nemělo být nutné v případě generik, 
léčivých přípravků s dobře zavedeným 
léčebným použitím, informovaného 
souhlasu nebo homeopatických či 
registrovaných tradičních léčivých 
přípravků. V zájmu veřejného zdraví 
by však příslušné orgány měly u takových 
přípravků vyžadovat předkládání 
pravidelných aktualizačních zpráv 
o bezpečnosti, v případě že vznikne 
potřeba posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

(22) Požadavky na pravidelné aktualizační 
zprávy o bezpečnosti by měly být úměrné
rizikům, která jednotlivé léčivé přípravky 
představují. Předkládání pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
by proto u nově registrovaných léčivých 
přípravků mělo probíhat v závislosti 
na systému řízení rizik a rutinní hlášení
by mělo být nutné v případě generik, 
léčivých přípravků s dobře zavedeným 
léčebným použitím, informovaného 
souhlasu nebo homeopatických či 
registrovaných tradičních léčivých 
přípravků. V zájmu veřejného zdraví 
by však příslušné orgány měly u takových 
přípravků vyžadovat předkládání 
pravidelných aktualizačních zpráv 
o bezpečnosti, v případě že vznikne 
potřeba posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

Or. fr

Odůvodnění

Účinky léčivého přípravku se mohou měnit v závislosti na jeho složení nebo výrobním 
postupu, a z toho důvodu by se na veškeré léčivé přípravky měla vztahovat povinnost 
zveřejňovat pravidelně aktualizované zprávy o jeho bezpečnosti.
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Pozměňovací návrh 68
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. Mělo by být 
umožněno zajistit adekvátní financování 
činnosti spojené s farmakovigilancí skrze 
vybírání poplatků. Správa takto vybraných 
prostředků by však měla být pod 
neustálým dohledem příslušných 
vnitrostátních orgánů s cílem zaručit 
jejich nezávislost.

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. 

Or. en

Odůvodnění

Činnost spojená s farmakovigilancí by měla být financována z veřejných prostředků nejen 
v zájmu zajištění její nezávislosti, ale i proto, že členské státy by měly za farmakovigilanci 
nést plnou odpovědnost (a to i z hlediska financování), neboť náklady spojené s vedlejšími 
účinky ve smyslu nemocnosti a úmrtnosti nesou právě členské státy. Podle odhadů Evropské 
komise jsou „nežádoucí reakce na léky [...] příčinou 5 % všech hospitalizací, dochází k nim 
u 5 % všech nemocničních pacientů a jsou pátou nejběžnější příčinou úmrtí v nemocnici.

Pozměňovací návrh 69
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. Mělo by být 
umožněno zajistit adekvátní financování 
činnosti spojené s farmakovigilancí skrze 
vybírání poplatků. Správa takto vybraných 
prostředků by však měla být pod 

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. 
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neustálým dohledem příslušných 
vnitrostátních orgánů s cílem zaručit 
jejich nezávislost.

Or. en

Odůvodnění

Činnosti spojené s farmakovigilancí by měly být veřejně financované nejen v zájmu zajištění 
jejich nezávislosti, ale i proto, že členské státy by měly za farmakovigilanci nést plnou 
odpovědnost (a to i z hlediska financování), neboť to jsou právě ony, kdo nese náklady 
spojené s vedlejšími účinky ve smyslu nemocnosti a také úmrtnosti. Podle odhadů Evropské 
komise jsou „nežádoucí reakce na léky [...] příčinou 5 % všech hospitalizací, dochází k nim 
u 5 % všech nemocničních pacientů a jsou pátou nejběžnější příčinou úmrtí v nemocnici.“

Pozměňovací návrh 70
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. Mělo by být 
umožněno zajistit adekvátní financování 
činnosti spojené s farmakovigilancí skrze 
vybírání poplatků. Správa takto vybraných 
prostředků by však měla být pod 
neustálým dohledem příslušných 
vnitrostátních orgánů s cílem zaručit 
jejich nezávislost.

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a) Tato směrnice by se měla použít, aniž 
je 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 
(ES) 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. Ke zjišťování, 
vyhodnocování, pochopení a prevenci  
nežádoucích účinků, ke zjišťování rizik 
a přijímání opatření k jejich omezení 
a dále ke zvyšování prospěšnosti léčivých 
přípravků pro účely ochrany veřejného 
zdraví by mělo být možné zpracovávat 
osobní údaje v rámci systému 
Eudravigilance, a to v souladu s právními 
předpisy EU o ochraně údajů. Tento účel 
představuje významný obecný zájem, který 
opodstatňuje zpracovávání 
identifikovatelných údajů o zdravotním 
stavu pacienta, pokud jsou tyto údaje 
zpracovávány v nezbytně nutných 
případech a pokud zúčastněné subjekty 
tuto nutnost posuzují v každé jednotlivé 
fázi procesu farmakovigilance. 
 1Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
2Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Návrh se týká nanejvýš citlivých osobních údajů, které by měly být důsledně chráněny. Viz 
stanovisko evropského inspektora ochrany údajů z dubna 2009.



AM\808932CS.doc 37/180 PE438.412v02-00

CS

Pozměňovací návrh 72
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) bod 11 se nahrazuje tímto: vypouští se
„11) Nežádoucím účinkem: Odezva 
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená.“

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být schváleno původní znění (čl. 1 bod 11 konsolidované směrnice 2001/83/ES –
definice ve znění používaném Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a Mezinárodní 
konferencí o harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv (ICH) pro přípravky 
uváděné na trh), které výslovně uvádí, že se ustanovení vztahuje na běžné podmínky použití, 
a předchází tak záměně s případy nesprávného užití či zneužití. 

Pozměňovací návrh 73
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva 
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená.“

V německém znění je nutné slovo 
„Nebenwirkung” nahradit výrazem 
„unerwünschte Arzneimittelwirkung”.

Or. de
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Odůvodnění

Výraz „Nebenwirkung“(„vedlejší účinek“) by měl být nahrazen přesnějším a mezinárodně 
užívaným odborným výrazem „unerwünschte Arzneimittelwirkung“. Odpovídá to 
i anglickému vyjádření („adverse drug reaction“ – „nežádoucí účinek léčiv“).

Pozměňovací návrh 74
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená“

„11) Nežádoucím účinkem: Reakce
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená a nastala při dávkách 
běžně používaných u člověka k profylaxi, 
diagnostice a léčbě onemocnění, nebo 
za účelem obnovení, úpravy či ovlivnění 
fyziologické funkce.“

Or. fr

Odůvodnění

Ke změně definice není důvod a by měla zůstat zachována nejběžněji používaná mezinárodní 
definice (definice přijatá Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní konferencí 
o harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv). Na druhou stranu by mohlo být 
vhodné uvést jak definici chyby v medikaci, tak i definici nesprávného použití, které pokrývá 
nová definice navržená Komisí, na které však není nutné reagovat stejně.

Pozměňovací návrh 75
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11



AM\808932CS.doc 39/180 PE438.412v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená“

„11) Nežádoucím účinkem: Reakce
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená a nastala při dávkách 
běžně používaných u člověka v souladu 
se souhrnem údajů o přípravku 
k profylaxi, diagnostice a léčbě 
onemocnění, nebo za účelem obnovení, 
úpravy či ovlivnění fyziologické funkce.
11a) Použití léčivého přípravku mimo 
rozsah rozhodnutí o registraci: Použití 
léčivého přípravku v rozporu se souhrnem 
údajů o přípravku, včetně chyb 
v medikaci, které je doprovázeno 
škodlivými nezamýšlenými účinky.“

Or. en

Odůvodnění

Pro posuzování těchto dvou typů nezamýšlených škodlivých účinků způsobených užitím 
léčivého přípravku je důležitá schopnost rozlišovat mezi použitím v souladu se souhrnem 
údajů o přípravku a použitím, které je s ním v rozporu (použití mimo rozsah rozhodnutí 
o registraci a chyby v medikaci). Z posouzení pak vyplývá odlišný následný postup 
příslušných orgánů: chyby v medikaci tak mohou na rozdíl od nežádoucích účinků vést 
k dodatečným varováním, nikoli však k odnětí či pozastavení registrace.

Pozměňovací návrh 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená.“

„11) Nežádoucím účinkem: Reakce
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená a nastala při dávkách 
běžně používaných u člověka k profylaxi, 
diagnostice a léčbě onemocnění, nebo 
za účelem obnovení, úpravy či ovlivnění 
fyziologické funkce.“
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Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla na celém světě používána shodná terminologie. Definice používané 
v rámci ES by měly být shodné s těmi, které stanovily ICH a WHO. Definice pojmu 
„nežádoucí účinek“ není v souladu s definicí WHO. Současná definice nežádoucího účinku 
používaná v rámci ES v souladu s definicí WHO je a měla by být zachována vzhledem k tomu, 
že se vztahuje dávkám léčiv podle rozhodnutí o registraci. Jinak nelze určit, co znamená 
„nezamýšlený“.

Pozměňovací návrh 77
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva 
na léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená.“

V německém znění je nutné slovo 
„Nebenwirkung” nahradit výrazem 
„unerwünschte Arzneimittelwirkung”.

Or. de

Odůvodnění

Výraz „Nebenwirkung“(„vedlejší účinek“) by měl být nahrazen přesnějším a mezinárodně 
užívaným odborným výrazem „unerwünschte Arzneimittelwirkung“. Odpovídá to 
i anglickému vyjádření („adverse drug reaction“ – „nežádoucí účinek léčiv“).

Pozměňovací návrh 78
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„11) Nežádoucím účinkem: Odezva 
na léčivý přípravek, která je nepříznivá
a nezamýšlená.“

V německém znění je nutné slovo 
„Nebenwirkung” nahradit výrazem 
„unerwünschte Arzneimittelwirkung”.

Or. de

Odůvodnění

Výraz „Nebenwirkung“(„vedlejší účinek“) by měl být nahrazen přesnějším a mezinárodně 
užívaným odborným výrazem „unerwünschte Arzneimittelwirkung“. Odpovídá to 
i anglickému vyjádření („adverse drug reaction“ – „nežádoucí účinek léčiv“).

Pozn.: V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude třeba provést odpovídající změny 
ve zbylé části směrnice a v nařízení (ES) č. 726/2004.

Pozměňovací návrh 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 - písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Přidává se nový bod, který zní:
„11a. Chybou v medikaci: Reakce, která 
není nežádoucím účinkem, nýbrž je 
způsobena chybami a použitím léčivého 
přípravku v rozporu s registrovaným 
souhrnem údajů o přípravku, včetně 
nesprávného užití a zneužití přípravku.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné získávat rovněž informace o chybách v medikaci, měly by však být odlišeny 
od nežádoucích účinků. Je pochopitelné, že je pro orgány důležité získat informace o chybách 
v medikaci. Nežádoucí účinky jsou obvykle obsaženy v příbalové informaci a souhrnu údajů 
o přípravku, není však žádný důvod uvádět v těchto dokumentech chyby v medikaci.
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Pozměňovací návrh 80
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 - písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Přidává se nový bod, který zní:
„13a) Nežádoucím účinkem na životní 
prostředí: Nežádoucí dopad na životní 
prostředí či veřejné zdraví skrze prostředí 
léčivého přípravku nebo jeho 
degradačních produktů.“

Or. en

Odůvodnění

Pacienti podstupující léčbu příslušná léčiva vylučují. Ta často procházejí čistírnou odpadních 
vod a mohou znečistit povrchové a podzemní vody a dokonce i pitnou vodu. Nežádoucí účinky 
na životní prostředí musejí být upraveny právními předpisy týkajícími se léčiv. Z toho důvodu 
je nezbytná definice nežádoucího účinku na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 81
Peter Liese

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nežádoucí účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nezamýšlený účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

Or. de
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Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 11.

Pozměňovací návrh 82
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nežádoucí účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nezamýšlený účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 1 odst. 11.

Pozměňovací návrh 83
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nežádoucí účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

„(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nezamýšlený účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou 
a léčivým přípravkem.“

Or. de

Odůvodnění

Výraz „Nebenwirkung“(„vedlejší účinek“) by měl být nahrazen přesnějším a mezinárodně 
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užívaným odborným výrazem „unerwünschte Arzneimittelwirkung“. Odpovídá to 
i anglickému vyjádření („adverse drug reaction“ – „nežádoucí účinek léčiv“).

Pozměňovací návrh 84
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) bod 14 se nahrazuje tímto: b) bod 14 se nahrazuje tímto:

„14) Nežádoucím účinkem: Nežádoucí 
účinek, u nějž nelze vyloučit příčinnou 
souvislost mezi příhodou a léčivým 
přípravkem.“

„14) Chybou v medikaci: Každá 
nezáměrná a nepatřičná událost nebo 
příhoda, kterým by bylo možné předejít 
a jejichž důsledkem byl nebo by mohl být 
nežádoucí účinek, přičemž léčivý 
přípravek byl pod kontrolou zdravotníka, 
pacienta či spotřebitele. Pro účely hlášení 
by měly být chyby v medikaci vedoucí 
k výskytu nežádoucích účinků považovány 
za nežádoucí účinky.“

Or. en

Odůvodnění

Pro větší jasnost by měla být zavedena definice „chyby v medikaci“, aby se zajistilo, 
že se tato směrnice bude vztahovat i na nezáměrné a nepatřičné příhody, kterým by bylo 
možné předejít a jejichž důsledkem je výskyt nežádoucích účinku, a to při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale také při chybě v medikaci a použití mimo schválený 
souhrn údajů o přípravku, včetně nesprávného použití nebo zneužití přípravku (viz 5. bod 
odůvodnění).

Pozměňovací návrh 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 14 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový bod, který zní:
„14a) Nežádoucím účinkem na životní 
prostředí: Patří sem škodlivé účinky 
na veřejné zdraví nebo životní prostředí, 
zejména povrchové vody, podzemní vody 
a pitnou vodu, v souvislosti s přítomností 
léčiv či jejich degradačních produktů 
nebo směsí léčiv a jejich degradačních 
produktů v životním prostředí.“

Or. en

Odůvodnění

Pacienti podstupující léčbu příslušná léčiva vylučují močí. Ta procházejí čistírnou odpadních 
vod a mohou znečistit povrchové a podzemní vody. Jakmile léčiva kontaminují zdroje pitné 
vody, stávají se současně hrozbou pro veřejné zdraví. Ve vodním prostředí mohou mít 
škodlivý vliv na živočichy a rostliny. Nežádoucí účinky na životní prostředí by proto měly být 
řešeny ve spojitosti s právními předpisy v oblasti farmakovigilance. Z toho důvodu je 
potřebná definice nežádoucího účinku na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 86
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„15) Poregistrační studií bezpečnosti: 
Jakákoli studie provedená s určitým
léčivým přípravkem za účelem zjištění, 
popsání nebo kvantifikace bezpečnostního 
rizika, potvrzení bezpečnostního profilu 
tohoto léčivého přípravku nebo zjištění 
míry účinnosti opatření v rámci řízení 
rizik.“

„15) Poregistrační studií 
farmakovigilance: Jakákoli studie 
provedená s léčivým přípravkem, který již 
byl registrován z důvodu ochrany 
veřejného zdraví vzhledem k tomu, 
že neexistuje alternativní způsob léčby, 
či na žádost zdravotnických orgánů poté, 
co byl léčivý přípravek uveden na trh, 
za účelem zjištění, popsání nebo 
kvantifikace rizika výskytu nežádoucích 
účinků či posouzení profilu nežádoucích 
účinků tohoto léčivého přípravku 
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či k přehodnocení jeho poměru 
prospěšnosti a rizik nebo zjištění míry 
účinnosti opatření v rámci řízení rizik.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem poregistrační studie je sledovat výskyt nežádoucích účinků léčivého přípravku 
u člověka. Znění tohoto odstavce musí lépe odrážet skutečný cíl těchto poregistračních studií. 
Poregistrační studie bezpečnosti nesmějí být používány k získávání rozhodnutí o registraci 
lacino, bez dostatečného posouzení.

Pozměňovací návrh 87
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) Bod 15 se nahrazuje tímto: vypouští se
„15) Poregistrační studií bezpečnosti: 
Jakákoli studie provedená s určitým 
léčivým přípravkem za účelem zjištění, 
popsání nebo kvantifikace bezpečnostního 
rizika, potvrzení bezpečnostního profilu 
tohoto léčivého přípravku nebo zjištění 
míry účinnosti opatření v rámci řízení 
rizik.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„15) Poregistrační studií bezpečnosti: 
Jakákoli studie provedená s určitým
léčivým přípravkem za účelem zjištění, 
popsání nebo kvantifikace bezpečnostního 
rizika, potvrzení bezpečnostního profilu 
tohoto léčivého přípravku nebo zjištění 
míry účinnosti opatření v rámci řízení 
rizik.“;

„15) Poregistrační studií 
farmakovigilance: Jakákoli studie 
provedená s léčivým přípravkem, který již 
byl registrován z důvodu ochrany 
veřejného zdraví vzhledem k tomu, 
že neexistuje alternativní způsob léčby, 
či na žádost zdravotnických orgánů poté, 
co byl léčivý přípravek uveden na trh, 
za účelem zjištění, popsání nebo 
kvantifikace rizika výskytu nežádoucích 
účinků či posouzení profilu nežádoucích 
účinků tohoto léčivého přípravku 
či k přehodnocení jeho poměru 
prospěšnosti a rizik nebo zjištění míry 
účinnosti opatření v rámci řízení rizik.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem poregistrační studie je sledovat výskyt nežádoucích účinků léčivého přípravku 
u člověka, nikoli monitorovat bezpečnost po registraci přípravku. Poregistrační studie 
bezpečnosti nesmějí být používány k získávání rozhodnutí o registraci lacino,
bez dostatečného posouzení.

Pozměňovací návrh 89
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Bod 28a se nahrazuje tímto: 
„28a) Poměrem rizik a prospěšnosti:
Hodnocení pozitivních účinků léčivého 
přípravku na léčbu ve vztahu k rizikům 
definovaným v bodě 28 [...].“

Or. en
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Odůvodnění

Problém reziduí léčivých přípravků v životním prostředí je dobře znám. Jde nejen o ochranu 
životního prostředí, ale i o veřejné zdraví prostřednictvím vlivu přes životní prostředí. 
Environmentální účinky léčivých přípravků však stále nejsou součástí posuzování poměru 
rizik a prospěšnosti nutného k registraci léčivých přípravků. Evropská agentura pro životní 
prostředí (2010), Švédská agentura pro léčivé přípravky (2009) i Německý poradní výbor 
pro otázky životního prostředí (2007), ti všichni se zasazují o to, aby se při schvalování 
registrace přihlíželo i k vlivům na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Bod 28a se nahrazuje tímto:
„28a) Poměrem rizik a prospěšnosti:
Hodnocení pozitivních účinků léčivého 
přípravku na léčbu ve vztahu k rizikům 
definovaným v bodě 28 [...].“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do posuzování poměru prospěšnosti a rizik 
„riziko z hlediska životního prostředí“. K podobnému začlenění již došlo u právních předpisů 
týkajících se veterinárních léčivých přípravků, přičemž začlenění do právních předpisů 
o humánních léčivých přípravcích doporučuje ve své odborné zprávě č. 1/2010 i Evropská 
agentura pro životní prostředí. Prvotním cílem je ochrana veřejného zdraví, aniž by byl 
ohrožen přístup pacientů k životně důležitým lékům.

Pozměňovací návrh 91
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
činností v rámci farmakovigilance a zásahů 
určených ke zjišťování, popisu, prevenci 
nebo minimalizaci rizik spojených 
s léčivým přípravkem, včetně posuzování 
míry účinnosti těchto zásahů.

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
konkrétních činností v rámci 
farmakovigilance a zásahů určených 
ke kvantifikaci nebo prevenci rizik 
spojených s léčivým přípravkem, včetně 
posuzování míry účinnosti těchto zásahů, 
nebo k zajištění včasného rozpoznání 
nových rizik.

Or. en

Odůvodnění

Všechny léčivé přípravky dostupné na evropském trhu musejí být pozorně monitorovány 
v rámci obecného systému farmakovigilance, jehož účinnost na evropské i vnitrostátní úrovni 
se musí zlepšit. Cílem systému řízení rizik by nemělo být „rozpoznat rizika léčivého 
přípravku“. Tuto roli plní hodnocení přípravku před rozhodnutím o jeho registraci. Systém 
řízení rizik by měl umožnit předcházet rizikům, která již byla rozpoznána v rámci hodnocení 
přípravku před rozhodnutím o jeho registraci, a rozpoznávat co nejdříve případná nová 
rizika.

Pozměňovací návrh 92
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
činností v rámci farmakovigilance a zásahů 
určených ke zjišťování, popisu, prevenci 
nebo minimalizaci rizik spojených 
s léčivým přípravkem, včetně posuzování 
míry účinnosti těchto zásahů.

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
konkrétních činností v rámci 
farmakovigilance a zásahů určených 
ke kvantifikaci nebo prevenci rizik 
spojených s léčivým přípravkem, včetně 
posuzování míry účinnosti těchto zásahů, 
nebo k zajištění včasného rozpoznání 
nových rizik.

Or. en
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Pozměňovací návrh 93
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
činností v rámci farmakovigilance a zásahů 
určených ke zjišťování, popisu, prevenci 
nebo minimalizaci rizik spojených 
s léčivým přípravkem, včetně posuzování 
míry účinnosti těchto zásahů.

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
konkrétních činností v rámci 
farmakovigilance a zásahů určených 
ke kvantifikaci nebo prevenci rizik 
spojených s léčivým přípravkem, včetně 
posuzování míry účinnosti těchto zásahů, 
nebo k zajištění včasného rozpoznání 
nových rizik.

Or. en

Odůvodnění

Všechny léčivé přípravky dostupné na evropském trhu musejí být pozorně monitorovány 
v rámci obecného systému farmakovigilance, jehož účinnost na evropské i vnitrostátní úrovni 
se musí zlepšit. Cílem systému řízení rizik by nemělo být „rozpoznat rizika léčivého 
přípravku“. Tuto roli plní hodnocení přípravku před rozhodnutím o jeho registraci. Systém 
řízení rizik by měl umožnit předcházet rizikům, která již byla rozpoznána v rámci hodnocení 
přípravku před rozhodnutím o jeho registraci.

Pozměňovací návrh 94
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28c) Systémem farmakovigilance: Systém 
využívaný držiteli rozhodnutí o registraci 
a členskými státy k plnění úkolů 
a odpovědností uvedených v hlavě IX 

28c) Systémem farmakovigilance: Systém 
umožňující držitelům rozhodnutí 
o registraci a členským státům za účelem 
plnění úkolů a povinností uvedených 
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a určený ke sledování bezpečnosti 
registrovaných léčivých přípravků 
a ke zjišťování jakýchkoli změn v poměru 
jejich rizika a prospěšnosti.

v hlavě IX:

a) shromažďovat informace užitečné 
pro dohled nad léčivými přípravky, 
zejména pokud jde o nežádoucí účinky 
na člověka, včetně nesprávného užití 
a zneužití léčivých přípravků a chyb 
v medikaci, a
b) tyto informace vědecky vyhodnocovat 
s cílem zjišťování jakýchkoli změn 
v poměru rizika a prospěšnosti
registrovaných léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vráceno původní znění (článek 102 směrnice 2001/83/ES v konsolidovaném 
znění), jež výslovně stanovuje úkoly systému farmakovigilance (shromažďování informací 
a jejich vědecké posuzování). Farmakovigilance je pozorovací vědecká disciplína zaměřená 
na monitorování nežádoucích účinků léčivých přípravků na člověka. Jejím účelem není 
sledovat „bezpečnost léčivých přípravků“ (dvojznačné vyjádření „zaměřené na přípravek“ 
namísto „zaměřené na pacienta“). 

Pozměňovací návrh 95
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28c) Systémem farmakovigilance: Systém 
využívaný držiteli rozhodnutí o registraci 
a členskými státy k plnění úkolů
a odpovědností uvedených v hlavě IX 
a určený ke sledování bezpečnosti 
registrovaných léčivých přípravků 
a ke zjišťování jakýchkoli změn v poměru 
jejich rizika a prospěšnosti.

28c) Systémem farmakovigilance: Systém, 
který umožňuje:
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a) shromažďovat informace užitečné 
pro dohled nad léčivými přípravky, 
zejména pokud jde o nežádoucí účinky 
na člověka, včetně nesprávného užití 
a zneužití léčivých přípravků a chyb 
v medikaci;
b) tyto informace vědecky posuzovat 
s cílem zjišťování jakýchkoli změn 
v poměru rizika a prospěšnosti 
registrovaných léčivých přípravků; 
c) držitelům rozhodnutí o registraci 
a členským státům plnit úkoly a povinnosti
uvedené v hlavě IX.

Or. fr

Odůvodnění

Navrácení definice systému farmakovigilance, jak již byl definován ve směrnici 2001/83/ES, 
jelikož v návrhu Komise není uveden úkol shromažďovat informace a vědecky je 
vyhodnocovat. 

Pozměňovací návrh 96
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – body 32 a, 32 b a 32 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládají se nové body 32a, 32b a 32c, 
které znějí:
„32a) Chybou v medikaci: Nezamýšlené 
opomenutí či jednání, kterým by bylo 
možné předejít, související s léčivým 
přípravkem, jež může pro pacienta 
představovat riziko nebo vést u něj 
k výskytu nežádoucích účinků a může 
se týkat jedné nebo několika fází v rámci 
cyklu léčivého přípravku, jako je výběr 
lékopisu, předepsání, výdej, validace, 
příprava, skladování, dodávka, podání 
a kontrola léčby či informace o léčbě, 
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ale i jeho vzájemného vztahu s ostatními 
systémy, například systémy komunikace 
či přepisy záznamů.
32b) Nesprávným užitím léčivého 
přípravku: Použití léčivého přípravku 
v rozporu s doporučeními uvedenými 
v souhrnu údajů o přípravku. 
32c) Lékařsky odůvodněným užitím mimo 
schválené indikace: Zvláštní případ 
vědomého použití v rozporu 
s doporučeními v oddílu „indikace“ 
v souhrnu údajů o přípravku, které 
se však zakládá na údajích hodnocení.“

Or. en

Odůvodnění

Doplnění definice „chyby v medikaci“, „nesprávného užití“ a „lékařsky odůvodněného užití 
mimo schválené indikace“ je užitečné proto, aby bylo možné údaje v rámci farmakovigilance 
klasifikovat a zaznamenávat způsobem, který poskytne více informací o souvislostech použití 
léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 97
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – body 32 a, 32 b a 32 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový bod 32a, který zní:
„32a) Chybou v medikaci: Nezamýšlené 
opomenutí či jednání, související 
s léčivým přípravkem, jež může 
pro pacienta představovat riziko nebo vést 
u něj k výskytu nežádoucích účinků. 
Chybě v medikaci lze samozřejmě 
zabránit, neboť naznačuje, co mělo být 
a nebylo provedeno během lékařského 
ošetření pacienta. Chyba v medikaci 
se může týkat jedné nebo několika fází 
v rámci cyklu léčivého přípravku, jako je 



PE438.412v02-00 54/180 AM\808932CS.doc

CS

výběr lékopisu, předepsání, výdej, 
validace, příprava, skladování, dodávka, 
podání a kontrola léčby či informace 
o léčbě, ale i jeho vzájemného vztahu 
s ostatními systémy, například systémy 
komunikace či přepisy záznamů.“

Or. fr

Odůvodnění

Ke změně definice není důvod a by měla zůstat zachována nejběžněji používaná mezinárodní 
definice (definice přijatá Světovou zdravotnickou organizací a Mezinárodní konferencí 
o harmonizaci technických požadavků na registraci léčiv). Na druhou stranu by mohlo být 
vhodné uvést jak definici chyby v medikaci, tak i definici nesprávného použití, které pokrývá 
nová definice navržená Komisí, na které však není nutné reagovat stejně. 

Pozměňovací návrh 98
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový bod 32b, který zní:
„32b) Nesprávným užitím léčivého 
přípravku: Použití léčivého přípravku 
v rozporu s doporučeními uvedenými 
v souhrnu údajů o přípravku.“

Or. fr

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k bodu 32a.
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Pozměňovací návrh 99
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 32 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový bod 32c, který zní:
„32c) Lékařsky odůvodněným užitím 
mimo schválené indikace: Zvláštní případ 
vědomého použití v rozporu 
s doporučeními v oddílu „indikace“ 
v souhrnu údajů o přípravku, které 
se však zakládá na údajích hodnocení.“

Or. fr

Odůvodnění

Viz bod 32a.

Pozměňovací návrh 100
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 32 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládá se nový bod 32d, který zní:
„32d) Důvěrnou informací obchodní 
povahy: Části dokumentů, údajů nebo 
informací jsou po vymezené období, které 
musí být stanoveno, považovány 
za důvěrné informace obchodní povahy, 
jestliže je pravděpodobné, že by jejich 
vyzrazení mohlo způsobit nepřiměřenou 
újmu obchodním zájmům držitele 
rozhodnutí o registraci, s výjimkou 
případů, kdy je sdělení příslušných 
informací bez ohledu na tuto škodu 
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ve významném veřejném zájmu. 
Informace o veřejném zdraví, zejména 
předklinické a klinické údaje a údaje 
týkající se farmakovigilance, nelze nikdy 
považovat za důvěrné obchodní 
informace. Údaje o objemech prodeje 
by rovněž měly být zveřejňovány, neboť 
jsou vědeckými údaji, jež umožňují 
posoudit míru vystavení obyvatelstva 
nežádoucím účinkům daného léčivého 
přípravku.“

Or. fr

Odůvodnění

Viz bod 32a.

Pozměňovací návrh 101
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 8 – odst. 3 – písm. i – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) do písmene i) se za druhou odrážku 
vkládá nová odrážka 2a, která zní:
„– ekotoxikologických testů a“

Or. en

Odůvodnění

Výrobci léčiv by měli současně se žádostí o registraci předkládat příslušné ekotoxikologické 
údaje o svých přípravcích. Je to předpoklad řádného posouzení rizik. 
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Pozměňovací návrh 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 8 – odst. 3 – písm. i 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) do písmene i) se za druhou odrážku 
vkládá nová odrážka 2a, která zní:
„– ekotoxikologických testů,“

Or. en

Odůvodnění

Výrobci léčiv nepředkládají současně se žádostí o registraci vždy i ekotoxikologické údaje 
o svých přípravcích. Možná je to proto, že takové opomenutí nemá na výsledek procesu 
rozhodnutí o registraci žádný vliv. Nedostatek údajů znemožňuje posouzení rizika. Pro odhad 
dopadů v rámci posuzování environmentálního rizika je nezbytné, aby výrobce poskytl vstupní 
údaje.

Pozměňovací návrh 103
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 8 – odst. 3 – písm. i a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„ia) shrnutí systému farmakovigilance, 
který žadatel používá, jehož součástí je:

„ia) podrobný popis a shrnutí systému 
farmakovigilance, který žadatel používá, 
jehož součástí je:

Or. fr

Odůvodnění

Ustanovení o „podrobném popisu“ (podle čl. 8 písm. ia) směrnice 2001/83/ES 
v konsolidovaném znění) je důležitý požadavek, neboť umožňuje zkontrolovat, jaké prostředky 
jsou použity. Tuto povinnost je třeba zachovat. 
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Pozměňovací návrh 104
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a a čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 11 se mění takto: vypouští se
a) vkládá se nový bod 3a, který zní:
„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“
b) doplňuje se nový pododstavec, který 
zní:
„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 

musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem.
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. fr

Odůvodnění

The insertion of a summary of key information is unnecessary (the summary of product 
characteristics – SPC – is in itself a summary of important information), it could be a source 
of confusion for patients (who might miss important information included in the SPC but not 
in the summary of key information), and could create problems of readability (for instance 
this is the case with leaflets published in several languages). The wording “medicinal product 
[…] under intensive monitoring” has an essentially negative connotation. It suggests that 
other medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm the patient 
unnecessarily. 
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Pozměňovací návrh 105
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst 1 – bod 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;

„3a. pro všechny léčivé přípravky 
s výjimkou těch, které jsou uvedeny 
v článcích 10, 10a a 10c, 14, 16 a 16a, 
souhrn základních informací nezbytných 
k bezpečnému a účinnému používání 
léku;“

Or. en

Odůvodnění

Výjimka by se měla vztahovat na některé kategorie léčivých přípravků s mimořádně vysokým 
bezpečnostním profilem. U homeopatických léčivých přípravků to má značný hospodářský 
význam, neboť farmaceutické společnosti, které je vyrábějí, jsou hlavně malé a střední 
podniky. Regulační a administrativní zátěž, která je spojena s farmakovigilancí, by měla být 
přiměřená a také účinná, a měla by se tudíž omezovat na opatření pro tyto účely nezbytná, 
obzvláště co se týče homeopatických léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 106
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový bod 3a, který zní: vypouští se
„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

Or. en
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Odůvodnění

Vložení shrnutí je o to problematičtější, že nejsou definovány jeho jednotlivé prvky. Nese 
s sebou riziko, že si pacient přečte jen tuto část, ačkoli by v podstatě měl přečíst celou 
příbalovou informaci. Problémy se srozumitelností příbalové informace se doplněním shrnutí 
neřeší. Měly by se namísto toho řešit přezkoumáním předpisů o příbalové informaci.

Pozměňovací návrh 107
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a a čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

„3a) Nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vyhlášení této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
v níž bude zhodnoceno, jak souhrny údajů 
o přípravku a příbalové informace 
odpovídají potřebám pacientů 
a zdravotnických pracovníků. Dle potřeby 
Komise na základě této analýzy vydá 
právní doporučení nebo návrhy s cílem 
tyto dva dokumenty zdokonalit.“

b) doplňuje se nový pododstavec, který 
zní:
„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. xm
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Odůvodnění

Zdá se, že souhrn údajů o přípravku a příbalové informace v současnosti neodpovídají 
v plném rozsahu potřebám pacientů a zdravotníků. S ohledem na změny v praktických 
postupech, znalostech i požadavcích pacientů a zdravotnických pracovníků by bylo vhodné, 
aby Komise provedla studii, která by zjistila, jakým způsobem jsou tyto dva dokumenty 
využívány a prezentovány. 

Pozměňovací návrh 108
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový bod 3a, který zní: vypouští se
„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

Or. en

Odůvodnění

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Pozměňovací návrh 109
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat symbol : a za ním následující 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
na trhu méně než tři roky nebo je 
pod intenzivním dohledem. Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky musí být 
hlášena <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„V případě léčivých přípravků zařazených 
na seznamu podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí souhrn obsahovat toto 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je
pod bezpečnostním dohledem 
v poregistrační fázi. Veškerá podezření 
na nežádoucí účinky musejí být hlášena 
lékaři či lékárníkovi nebo <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“
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Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k písmenu a).

Pozměňovací návrh 111
János Áder

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 1 – bod 3 a a čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový bod 3a, který zní:
„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní: a) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem.
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„V případě léčivých přípravků zařazených 
na seznamu podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí souhrn obsahovat toto 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
pod intenzivním dohledem. Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky musejí být 
hlášena <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Or. hu

Odůvodnění

Není žádný důvod prezentovat důležité informace v samostatném poli, neboť pacient i lékař 
mohou tyto základní informace nezbytné pro bezpečné a účinné užívání léku získat po přečtení 
celého souhrnu údajů o přípravku nebo příbalové informace. Souhrn základních informací 
může přispět k tomu, že pacient či lékař omezí svou pozornost na to, co je napsáno v černě 
ohraničeném rámečku, což by nakonec mohlo ohrozit bezpečné použití léku.
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Pozměňovací návrh 112
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat symbol ▼a za ním následující 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
na trhu méně než tři roky nebo je 
pod intenzivním dohledem. Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky musí být 
hlášena <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní varování u všech nově registrovaných přípravků, ale i léčivých přípravků 
pod intenzivním dohledem napomohou tomu, aby zdravotníci a pacienti poznali, že se jedná 
o nově registrované léčivé přípravky, které jsou na trhu méně než tři roky, a spíše tak 
podávali zprávy o veškerých nežádoucích účincích, které se mohou objevit.

Pozměňovací návrh 113
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat symbol ▼ a za ním následující 
prohlášení: „Veškerá podezření 
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Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

na nežádoucí účinky musejí být hlášena 
<jméno a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

S černým trojúhelníkem, který se používá k označení nového léčiva pod intenzivním dohledem 
po celé EU (u léčiv, která jsou registrována centralizovanými postupy), budou již obeznámeni 
zejména zdravotníci, avšak prohlášení „Tento léčivý přípravek je pod intenzivním dohledem“ 
není nutné, neboť by to u pacientů mohlo vyvolat obavy a přípravek by pak vůbec nepoužili. 

Pozměňovací návrh 114
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„V případě léčivých přípravků zařazených 
na seznamu podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí příbalová informace
obsahovat toto prohlášení: „Tento nově 
registrovaný léčivý přípravek je 
pod intenzivním dohledem s cílem 
zlepšovat informovanost o jeho 
nežádoucích účincích. Veškerá podezření 
na nežádoucí účinky musejí být hlášena 
<jméno a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“ Toto prohlášení 
je doprovázeno převráceným černým 
trojúhelníkem . Černý trojúhelník 
by se měl objevit i na vnějším obalu.“

Or. en

Odůvodnění

Zapojení pacientů a zdravotníků: máme-li je motivovat k podávání hlášení, musejí porozumět 
tomu, proč mají podezření na nežádoucí účinky hlásit. Vědí-li pacienti, že lék, který užívají, je 
pro ně užitečný (například při náročné léčbě nádorových onemocnění nebo ke zpomalení 
rozvoje chronických onemocnění), takové prohlášení jejich ochotu dodržovat léčebný režim 
neoslabí, naopak je zapojí a vzbudí v nich důvěru. 
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Pozměňovací návrh 115
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek se ukázal jako prospěšný 
pro pacienty s obdobnými potížemi. Stejně 
jako jiné léky je pod dohledem. Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky musejí být 
hlášena <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“.

Or. en

Odůvodnění

U léčivých přípravků zařazených na seznam uvedený v článku 23 nařízení, jejichž schválení 
probíhá za zvláštních podmínek, by souhrn údajů o přípravku měl uvádět, že přípravek je 
pod bezpečnostním dohledem, což je vhodnější než výraz intenzivní dohled. Tak silná slova 
by mohla ještě více prohloubit neochotu pacientů k dodržování léčebných postupů a nepřímo 
ovlivnit ohlašování případných nežádoucích účinků u přípravků, které v této kategorii 
zahrnuty nejsou. Pacienty a zdravotníky je třeba motivovat k tomu, aby hlásili veškeré 
případné nežádoucí účinky.

Pozměňovací návrh 116
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a „V případě léčivých přípravků zařazených 
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musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznamu podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“.

na seznamu podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí souhrn obsahovat toto 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
pod důkladným dohledem v poregistrační 
fázi. Veškerá podezření na nežádoucí 
účinky musejí být hlášena <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu> nebo lékaři či 
lékárníkovi nebo jinému zdravotnickému 
pracovníkovi.“

Or. fr

Odůvodnění

Pomineme-li skutečnost, že ne všichni pacienti mají přístup k internetu, hlavním kontaktním 
místem pro pacienty jsou lékaři, lékárníci a další zdravotničtí pracovníci. Proto by měla být 
zmíněna i možnost podávat hlášení jim.

Pozměňovací návrh 117
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se bod 2b, který zní:
„Tento souhrn základních informací 
se reviduje poté, co vstoupí v platnost 
nová směrnice o informování pacientů, 
kterou předloží Komise:“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o informování pacientů je důležitou součástí farmaceutického balíčku a proto 
by poté, co směrnice vstoupí z právního hlediska v platnost, mělo dojít k revizi souhrnu 
základních informací nezbytných k bezpečnému a účinnému užívání léku.
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Pozměňovací návrh 118
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 16 c – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V čl. 16c odst. 4 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Výbor posoudí, zda byla plně dodržena 
kritéria pro zjednodušenou registraci 
uvedená v článku 16a. Pokud to výbor 
shledá možným, vytvoří monografii 
léčivých rostlin ve Společenství podle 
v čl. 16h odst. 3, kterou by se při přijetí 
konečného rozhodnutí měly členské 
státy řídit.“

Or. en

Odůvodnění

Postup Společenství při vytváření monografií bude účinný pouze v případě, že členské státy 
budou mít povinnost řídit se monografiemi Společenství.

Pozměňovací návrh 119
Mairead McGuinness

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3. Příslušné vnitrostátní orgány bez 
odkladu zpřístupní veřejnosti rozhodnutí 
o registraci společně se souhrnem údajů 
o přípravku a veškeré podmínky stanovené 
v souladu s články 21a, 22 a 22a společně 
s lhůtami pro jejich splnění pro každý 
léčivý přípravek, který registrovaly.

„3. Příslušné vnitrostátní orgány bez 
odkladu zpřístupní veřejnosti rozhodnutí 
o registraci společně s příbalovou 
informací, souhrn údajů o přípravku 
a veškeré podmínky stanovené v souladu 
s články 21a, 22 a 22a společně s lhůtami 
pro jejich splnění pro každý léčivý 
přípravek, který registrovaly.
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Or. en

Odůvodnění

V zájmu poskytování úplných a přesných informací široké veřejnosti je třeba zajistit, 
aby v okamžiku rozhodnutí o registraci byla zveřejněna i příbalová informace.

Pozměňovací návrh 120
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde 
o výsledky farmaceutických 
a předklinických zkoušek a klinických 
hodnocení a systém řízení rizik a systém 
farmakovigilance daného léčivého 
přípravku. Zpráva o hodnocení 
se aktualizuje vždy, když jsou k dispozici 
nové informace důležité pro hodnocení 
jakosti, bezpečnosti nebo účinnosti daného 
léčivého přípravku.

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde 
o výsledky farmaceutických 
a předklinických zkoušek a klinických 
hodnocení a systém řízení rizik a systém 
farmakovigilance daného léčivého 
přípravku. Zpráva o posouzení podrobně 
popíše přirozený rozvoj onemocnění, 
případně stávající způsoby léčby 
pro požadovanou indikaci a to, zda daný 
léčivý přípravek představuje ve srovnání 
se stávajícími způsoby léčby výrazný 
pokrok v léčbě („přínos“ či „zlepšení 
poskytovaných zdravotnických služeb“) .
Zpráva o hodnocení se aktualizuje vždy, 
když jsou k dispozici nové informace 
důležité pro hodnocení jakosti, bezpečnosti 
nebo účinnosti daného léčivého přípravku. 

Or. en

Odůvodnění

Další zpřísnění kritérií pro udělení registrace, pokud jde o prokázání léčebného pokroku 
oproti stávající léčbě (léčebný přínos), by vedlo ke snížení zbytečného ohrožení riziky.
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Pozměňovací návrh 121
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde 
o výsledky farmaceutických 
a předklinických zkoušek a klinických 
hodnocení a systém řízení rizik a systém 
farmakovigilance daného léčivého 
přípravku. Zpráva o hodnocení 
se aktualizuje vždy, když jsou k dispozici 
nové informace důležité pro hodnocení 
jakosti, bezpečnosti nebo účinnosti daného 
léčivého přípravku.

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde 
o výsledky farmaceutických 
a předklinických zkoušek a klinických 
hodnocení a systém řízení rizik a systém 
farmakovigilance daného léčivého 
přípravku. Zpráva o posouzení podrobně 
popíše přirozený rozvoj onemocnění, 
případně stávající způsoby léčby 
pro požadovanou indikaci a to, zda daný 
léčivý přípravek představuje ve srovnání 
se stávajícími způsoby léčby výrazný 
pokrok v léčbě („přínos“ či „zlepšení 
poskytovaných zdravotnických služeb“).
Zpráva o hodnocení se aktualizuje vždy, 
když jsou k dispozici nové informace 
důležité pro hodnocení jakosti, bezpečnosti 
nebo účinnosti daného léčivého přípravku. 

Or. en

Odůvodnění

Prvním krokem k minimalizaci škod způsobených nežádoucími účinky u pacientů je neužívání 
léčivých přípravků, pokud nejsou užitečné. Ke zmírnění škod způsobených nežádoucími účinky 
u pacientů je nutno rovněž změnit kritéria rozhodování o udělení registrace – požadavek 
prokázat při žádosti o registraci, že nový léčivý přípravek představuje pokrok v léčbě, 
by umožnil zabránit zbytečnému vystavování veřejnosti újmě, jíž se lze vyhnout. 
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Pozměňovací návrh 122
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné vnitrostátní orgány tuto zprávu 
o hodnocení po odstranění veškerých 
důvěrných informací obchodní povahy 
bez odkladu zpřístupní veřejnosti společně 
s odůvodněním svého stanoviska. 
Odůvodnění musí být poskytnuto 
pro každou požadovanou indikaci zvlášť.

Příslušné vnitrostátní orgány tuto 
konečnou zprávu o hodnocení 
po odstranění veškerých důvěrných 
informací obchodní povahy bez odkladu 
zpřístupní veřejnosti společně 
s odůvodněním svého stanoviska. 
Odůvodnění musí být poskytnuto 
pro každou požadovanou indikaci zvlášť.

Or. fr

Odůvodnění

Aby veřejnost byla lépe informována, je důležité upřesnit, že ke konzultaci bude možné využít 
i konečnou zprávu. Odborná povaha farmakovigilance vyžaduje, aby před dosažením 
konečného výsledku proběhla řada na sebe navazujících fází. Proto se zdá vhodné zveřejnit 
závěry, nikoli průběžné studie, které vyžadují následné ověření. Účelem tohoto přístupu není 
vyvolat obavy široké veřejnosti v souvislosti s hypotézami, které dosud nebyly prokázány, 
ale naopak poskytnout informace v okamžiku, kdy byly vědecky doloženy.

Pozměňovací návrh 123
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

Pokud je léčivý přípravek určen pro dosud 
neléčitelná onemocnění a je-li jeho poměr 
rizik a prospěšnosti příznivý, schválení
registrace může podléhat jedné nebo více 
z následujících podmínek:
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Or. fr

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je uvedení daného článku do souladu s platnými 
právními předpisy vztahujícími se k centralizovanému udělování registrací, pro něž je 
stanoveno, že k žádosti o registraci musí být doloženo, že se jedná o potřebu v oblasti 
veřejného zdraví (například o pacienty, jejichž léčba se ocitla ve slepé uličce).

Pozměňovací návrh 124
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek: 

Pokud je léčivý přípravek určen pro dosud 
neléčitelná onemocnění a lze-li jeho 
poměr rizik a prospěšnosti považovat 
za příznivý, schválení registrace může 
podléhat jedné nebo více z následujících 
podmínek: 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek: 

Pokud je léčivý přípravek určen pro dosud 
neléčitelná onemocnění a lze-li jeho 
poměr rizik a prospěšnosti považovat
za příznivý, schválení registrace může 
podléhat jedné nebo více z následujících 
podmínek: 
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Or. en

Odůvodnění

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Pozměňovací návrh 126
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

Navíc k ustanovením uvedeným v článku 
19 může schválení registrace podléhat 
jedné nebo více z následujících podmínek:

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek nesmí umožnit široké uplatnění zjednodušených postupů registrace 
podobných podmíněným registracím podle článku 22, které jsou přísně kontrolovány.

Pozměňovací návrh 127
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

Pokud je léčivý přípravek určen pro dosud 
neléčitelná onemocnění a k řešení otázek 
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ochrany veřejného zdraví a je-li jeho 
poměr rizik a prospěšnosti příznivý, 
schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Centralizovanou podmíněnou registraci lze udělit pouze v případě, že poměr rizik 
a prospěšnosti je příznivý, přínos pro veřejné zdraví převažuje rizika plynoucí z toho, že jsou 
potřebná další data, a že se jedná o dosud neléčitelná onemocnění.

Pozměňovací návrh 128
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek: 

Pokud je léčivý přípravek určen pro dosud 
neléčitelná onemocnění a lze-li jeho 
poměr rizik a prospěšnosti považovat 
za příznivý, schválení registrace může 
podléhat jedné nebo více z následujících 
podmínek: 

Or. en

Odůvodnění

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.
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Pozměňovací návrh 129
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek.

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek. Nejsou-li podmínky zahrnuté 
do rozhodnutí o registraci v příslušné 
lhůtě splněny, má příslušný orgán 
pravomoc a patřičné zdroje k tomu, 
aby registraci to s okamžitou platností 
pozastavil nebo odejmul.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 21a – úvod.

Pozměňovací návrh 130
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek.

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek. Nejsou-li podmínky zahrnuté 
do rozhodnutí o registraci v příslušné 
lhůtě splněny, má příslušný orgán 
pravomoc a patřičné zdroje k tomu, 
aby registraci to s okamžitou platností 
pozastavil nebo odejmul.

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek.

V rozhodnutí o registraci se stanoví lhůty 
pro splnění těchto podmínek.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 21a – úvod.

Pozměňovací návrh 132
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek.

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek a určí, že trvání registrace bude 
spjato s včasným dodržením stanovených 
podmínek.

Or. fr

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 21a – úvod.
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Pozměňovací návrh 133
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek.

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek. Nejsou-li podmínky zahrnuté 
do rozhodnutí o registraci v příslušné 
lhůtě splněny, má příslušný orgán 
pravomoc a patřičné zdroje k tomu, 
aby registraci to s okamžitou platností 
pozastavil nebo odejmul.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 21a – úvod.

Pozměňovací návrh 134
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Článek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za výjimečných okolností a po konzultaci 
se žadatelem může být rozhodnutí 
o registraci vydáno za podmínky závazku 
žadatele, že splní určité podmínky týkající 
se zejména bezpečnosti léčivého přípravku, 
oznamování jakékoliv události 
v souvislosti s jeho použitím příslušným 
vnitrostátním orgánům a opatření, která 
mají být přijata.

Za výjimečných okolností a po předchozí 
konzultaci se žadatelem může být 
registrace schválena za podmínky závazku 
žadatele, že zavede zvláštní postupy
týkající se zejména bezpečnosti léčivého 
přípravku, oznamování jakékoliv události 
v souvislosti s jeho používáním příslušným 
orgánům a opatření, která mají být přijata. 

Rozhodnutí o registraci může být 
v takovém případě vydáno pouze 

Rozhodnutí o registraci může být vydáno 
na základě jednoho z důvodů uvedených 
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v případě, že 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 vydáno na základě 
jednoho z důvodů uvedených v příloze I.

v příloze I směrnice 2001/83/ES.

Zachování registrace je spojeno 
s každoročním novým posouzením těchto 
podmínek.

Zachování registrace je spojeno 
s každoročním novým posouzením těchto 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Znění platných právních předpisů zakotvuje přísnější kritéria a lépe chrání spotřebitele 
před rizikem předčasného schválení registrace.

Pozměňovací návrh 135
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 22 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po schválení registrace může příslušný 
vnitrostátní orgán 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 příslušný 
vnitrostátní orgán 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 vědecké odůvodnění a cíle 
a časový rámec pro předložení a provedení 
studie.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek na provedení dodatečných bezpečnostních studií po udělení registrace by měl být 
vědecky odůvodněn. Návrh Komise není v této otázce dostatečně jednoznačný.
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Pozměňovací návrh 136
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo možné průběžně posuzovat 
poměr rizika a prospěšnosti, může 
příslušný vnitrostátní orgán kdykoliv 
požádat držitele rozhodnutí o registraci 
o zaslání údajů prokazujících, že poměr 
rizik a prospěšnosti zůstává příznivý.

4. Aby bylo možné průběžně posuzovat 
poměr rizika a prospěšnosti, může 
příslušný vnitrostátní orgán kdykoliv 
požádat držitele rozhodnutí o registraci 
o zaslání údajů nezbytných pro hodnocení 
poměru rizik a prospěšnosti
prostřednictvím systému 
farmakovigilance.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke střetu zájmů nemohou být farmaceutické společnosti jediným subjektem, který 
bude požádán o poskytnutí údajů pro posouzení toho, zda se poměr rizik a prospěšnosti jejich 
přípravků nezměnil. 

Příslušné orgány musejí provádět vědecké hodnocení poměru rizik a prospěšnosti léků 
a zohlednit přitom veškeré dostupné údaje: jak údaje získané od farmaceutických společností, 
tak i ze systémů farmakovigilance.

Slovní spojení „prokazujících, že poměr rizik a prospěšnosti zůstává příznivý“, je velmi 
problematické, neboť předjímá výsledek analýzy údajů!

Pozměňovací návrh 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 24 – odst. 3
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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

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.

Pozměňovací návrh 138
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vytvoří se koordinační skupina 
pro následující účely:

1. Vytvoří se dvě koordinační skupiny:

a) koordinační skupina pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy nese 
odpovědnost za následující úkoly:

a) posuzování veškerých otázek týkajících 
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

i) posuzování veškerých otázek týkajících
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

b) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
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v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
c) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1.

ii) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1, 
s výjimkou všech otázek týkajících se 
farmakovigilance.

Koordinační skupině pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy je 
při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor 
pro humánní léčivé přípravky zmíněný 
v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 726/2004.
b) koordinační skupina pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance nese 
odpovědnost za následující úkoly:
i) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
ii) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací 
schválených členskými státy podle čl. 35 
odst. 1, ve všech otázkách týkajících se 
farmakovigilance.

Agentura zajišťuje sekretariát této 
koordinační skupiny.
Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance zmíněný 
v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Koordinační skupině pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance je při plnění 
jejích úkolů v souvislosti 
s farmakovigilancí nápomocen Poradní 
výbor pro farmakovigilanci zmíněný 
v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Agentura zajišťuje sekretariát těchto 
koordinačních skupin.

Or. en

Odůvodnění

Koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované postupy nemá v oblasti 
farmakovigilance žádné zvláštní pravomoci. Její mandát by proto neměl být rozšířen tak, 
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aby zahrnoval i otázky farmakovigilance. 

Podobně jako existuje evropský licenční výbor pro centralizované udělování registrací 
a koordinační skupina pro vzájemné uznávání a decentralizované schvalování licencí, 
navrhujeme zorganizovat farmakovigilanci na základě stejného modelu.

Pozměňovací návrh 139
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vytvoří se koordinační skupina 
pro následující účely:

1. Vytvoří se dvě koordinační skupiny:

a) koordinační skupina pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy nese 
odpovědnost za následující úkoly:

a) posuzování veškerých otázek týkajících 
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

i) posuzování veškerých otázek týkajících 
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

b) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
c) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1.

ii) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1, 
s výjimkou všech otázek týkajících se 
farmakovigilance.

Koordinační skupině pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy je 
při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor 
pro humánní léčivé přípravky zmíněný 
v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 726/2004.
b) koordinační skupina pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance nese 
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odpovědnost za následující úkoly:
i) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
ii) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací 
schválených členskými státy podle čl. 35 
odst. 1, ve všech otázkách týkajících se 
farmakovigilance.

Agentura zajišťuje sekretariát této 
koordinační skupiny.
Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance zmíněný 
v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Koordinační skupině pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance je při plnění 
jejích úkolů v souvislosti 
s farmakovigilancí nápomocen Evropský 
poradní výbor pro farmakovigilanci
zmíněný v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení 
(ES) č. 726/2004.

Agentura zajišťuje sekretariát těchto 
koordinačních skupin.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor pro posuzování
rizik v rámci farmakovigilance zmíněný 
v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor pro posuzování
poměru rizik a prospěšnosti v rámci 
farmakovigilance zmíněný v čl. 56 odst. 1 
písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004.

(Tento pozměňovací návrh platí pro celé 
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
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odpovídající změny celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Název Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance je příliš omezující, 
opomíjí potřebu posouzení poměru rizik a prospěšnosti léčivých přípravků a soustřeďuje se 
na samotnou analýzu rizik. Výbor má nakonec pravomoc „ve všech otázkách týkajících se (…) 
farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl. 1 odst. 12).

Pozměňovací návrh 141
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance zmíněný 
v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Poradní výbor 
pro farmakovigilanci zmíněný v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zavádí Evropský poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
a svěřuje mu důležité úkoly v souvislosti s farmakovigilancí, jeho úloha však má být pouze 
poradní, nemá mít žádné pravomoci. Postavení výboru by mělo být posíleno a mělo by se to 
promítnout i do jeho názvu. 

Pozměňovací návrh 142
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavce 1 a a 1 b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členové koordinační skupiny a odborníci 
vycházejí při plnění svých úkolů 
z vědeckých a regulačních zdrojů, jež jsou 
dostupné vnitrostátním registračním 
orgánům. Každý příslušný vnitrostátní 
orgán sleduje odbornou úroveň 
prováděných hodnocení a usnadňuje 
činnost jmenovaných členů koordinační 
skupiny a odborníků.

Členové koordinační skupiny 
pro vzájemné uznávání a decentralizované 
postupy a skupiny pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance a odborníci 
vycházejí při plnění svých úkolů 
z vědeckých a regulačních zdrojů, jež jsou 
dostupné vnitrostátním registračním 
orgánům odpovědným za schvalování 
registrací, resp. za farmakovigilanci. 
Každý příslušný vnitrostátní orgán sleduje 
odbornou úroveň prováděných hodnocení 
a usnadňuje činnost jmenovaných členů 
koordinační skupiny a odborníků. 

Pokud jde o transparentnost a o nezávislost 
jejích členů, vztahuje se na koordinační 
skupinu článek 63 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Pokud jde o transparentnost a o nezávislost 
jejich členů, vztahuje se na koordinační 
skupiny článek 63 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Člen jedné koordinační skupiny nemůže 
být současně členem druhé skupiny.

Členové koordinační skupiny 
pro posuzování rizik v oblasti 
farmakovigilance jsou hierarchicky 
nezávislí na vnitrostátních registračních 
orgánech.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodu zachování souladu s pozměňovacím návrhem 
k čl. 21 odst. 1 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh 143
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 4, 5 a 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise jsou oprávnění 
účastnit se všech schůzí koordinační 
skupiny.

4. Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise jsou oprávnění 
účastnit se všech schůzí koordinačních 
skupin.

5. Členové koordinační skupiny zajistí 
náležitou koordinaci mezi úkoly skupiny 
a prací příslušných vnitrostátních orgánů, 
včetně poradních subjektů zabývajících se 
registrací.

5. Členové koordinační skupiny 
pro vzájemné uznávání a decentralizované 
postupy a skupiny pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance zajistí náležitou 
koordinaci mezi úkoly příslušné skupiny 
a prací příslušných vnitrostátních orgánů, 
včetně poradních subjektů zabývajících se 
registrací, resp. dohledem nad léčivými 
přípravky. 

6. Není-li v této směrnici stanoveno jinak, 
vynaloží koordinační skupina veškeré úsilí 
k tomu, aby dosáhla konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, platí 
stanovisko většiny členů.

6. Není-li v této směrnici stanoveno jinak, 
vynaloží koordinační skupiny veškeré úsilí 
k tomu, aby dosáhly konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, platí 
stanovisko většiny členů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodu zachování souladu s pozměňovacím návrhem 
k čl. 21 odst. 1 stejné autorky. 

Pozměňovací návrh 144
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Podrobný pořad jednání koordinační 
skupiny bude zveřejněn nejpozději den 
před zasedáním. Podrobný zápis ze schůze
skupiny, uvádějící zejména informace 
o hlasování a vysvětlení hlasování, včetně
menšinových stanovisek, bude zveřejněn 
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do jednoho měsíce od zasedání.

Or. en

Odůvodnění

Práce koordinačních skupin by měla být zcela transparentní. 

Pozměňovací návrh 145
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. Čl. 59 odst. 1 se mění takto: vypouští se
a) vkládá se nové písmeno aa), které zní:
„aa. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;
b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:
„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 
a musí mu předcházet tento symbol � 
a slova „Nová informace“.
U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“.

Or. fr
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Odůvodnění

Including a summary of essential information is unnecessary, as the summary of product 
characteristics (SPC) is itself a summary of essential information. It may confuse patients, 
who may overlook important information that is included in the SPC but not in the summary 
of essential information. It may also create readability problems, for instance when leaflets 
are published in several languages. The use of text in bold type with a symbol to indicate new 
side effects may be confusing (this typeface is usually reserved for the most important 
information) and may cause problems from a practical point of view (with the same medicinal 
product being put into circulation with different leaflets). The text “medicinal product […] 
under intensive monitoring” has largely negative connotations. It suggests that other 
medicinal products are not sufficiently monitored, and could alarm patients unnecessarily.

Pozměňovací návrh 146
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nové písmeno aa), které zní: vypouští se
„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;

Or. en

Odůvodnění

Vložení shrnutí je o to problematičtější, že nejsou definovány jeho jednotlivé prvky. Nese 
s sebou riziko, že si pacient přečte jen tuto část, ačkoli by v podstatě měl přečíst celou 
příbalovou informaci. Problémy se srozumitelností příbalové informace se doplněním shrnutí 
neřeší. Měly by se namísto toho řešit přezkoumáním předpisů o příbalové informaci.

Pozměňovací návrh 147
János Áder

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“

vypouští se

Or. hu

Odůvodnění

Viz předcházející odůvodnění.

Pozměňovací návrh 148
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“ 

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku. Netýká se léčivých 
přípravků uvedených v článcích 10, 10a 
a 10c, 14, 16 a 16a.“

Or. en

Odůvodnění

Obecně vzato je tento požadavek neužitečný a sporný. Je obtížné definovat, které informace 
jsou základní. To může způsobit dokonce snížení bezpečnosti pacientů. Může se stát, že si 
pacient přečte pouze informace v černém rámečku, aniž by četl další informace, které mohou 
být stejně tak důležité. V případě homeopatických léčivých přípravků je tento požadavek 
obzvláště nepřiměřený, až absurdní. Jejich příbalové informace se vyznačují poměrně malým 
objemem informací, neboť tyto přípravky mají nízké riziko.
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Pozměňovací návrh 149
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

„aa) stručný popis hlavních údajů 
o léčivém přípravku, který pacientům 
umožní porozumět jeho prospěšnosti 
i případným nežádoucím účinkům 
a bezpečně a účinně jej používat;“

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise neuvádí jasně, jaký druh informací má být pacientům poskytován. Tento 
pozměňovací návrh to jasně stanovuje. 

Pozměňovací návrh 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

„aa) stručný popis hlavních údajů 
o léčivém přípravku, který pacientům 
umožní porozumět jeho prospěšnosti 
i případným nežádoucím účinkům 
a bezpečně a účinně jej používat;“

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise neuvádí jasně, jaký druh informací má být pacientům poskytován. Tento 
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pozměňovací návrh to jasně stanovuje.

Pozměňovací návrh 151
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

It seems counterproductive to create a new “essential information” section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product 
characteristics and the package leaflet are already a summary of “essential” information. 
Therefore, adding a new “essential information” section would alter the rest of the summary 
of product characteristics and the package leaflet where important information is already 
contained. There would be a risk that the healthcare professional or the patient might focus 
on only the new “essential information” section and wrongly overlook the other sections. 
Moreover, adding a new section would increase the complexity and length of the summary of 
product characteristics and of the package leaflet, with the result that people would be 
discouraged from reading them.

Pozměňovací návrh 152
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. a a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;

aa) odkaz na bezplatnou telefonní linku 
daného příslušného orgánu nebo držitele 
registrace či na internetové stránky, které 
pro každý léčivý přípravek uvádějí 
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samostatný stručný oddíl 
s nejdůležitějšími základními informacemi 
o přípravku a rovněž radami, 
jak maximalizovat jeho prospěšnost 
a současně minimalizovat rizika spojená 
s jeho použitím;

Or. fr

Odůvodnění

Je zjevně kontraproduktivní vytvářet v rámci souhrnu údajů o přípravku či příbalové 
informace novou část s názvem „základní informace“. Souhrn údajů o přípravku a příbalová 
informace jsou již vlastně souhrnem základních informací. Shrnutí těchto informací by však 
mohlo být zpřístupněno na internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 153
Antonyia Parvanova, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“

aa) V případě léčivých přípravků 
zařazených na seznam podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahující toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod bezpečnostním dohledem 
v poregistrační fázi. Veškerá podezření 
na nežádoucí účinky hlaste svému lékaři 
či lékárníkovi nebo <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:
„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 
a musí mu předcházet tento symbol � 
a slova „Nová informace“. 
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U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Pozměňovací návrh 154
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:

a) vkládá se písmeno ab), které zní:

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

ab) V případě léčivých přípravků 
zařazených na seznam podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahující toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod bezpečnostním dohledem 
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a musí mu předcházet tento symbol � 
a slova „Nová informace“. 

v poregistrační fázi. Veškerá podezření 
na nežádoucí účinky hlaste svému lékaři 
či lékárníkovi nebo <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. en

(Třetí pododstavec v návrhu Komise z velké části odpovídá druhému pododstavci 
pozměňovacího návrhu.)

Odůvodnění

Slovní spojení „pod intenzivním dohledem“ může vést k nesprávnému výkladu a vyvolávat 
u uživatelů přípravku obavy, a je třeba je proto upravit tak, aby odráželo specifika přípravku 
a to, že je jeho použití třeba věnovat zvláštní pozornost. 

Pokud léčivý přípravek podléhá poregistračnímu dohledu, měly by příslušné vnitrostátní 
orgány poskytnout různé kontaktní údaje, neboť hlášení prostřednictvím internetu nemusí být 
pro všechny pacienty, zejména ty starší, vhodné. Pacienti by dále měli být upozorněni na to, 
že své podezření na nežádoucí účinky mohou hlásit i svému ošetřujícímu lékaři.

Pozměňovací návrh 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musejí být uvedeny v jasně 
srozumitelné podobě na významném místě 
a být zřetelně odděleny od ostatního textu. 
Jakýkoli text, který byl nově přidán nebo 
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a musí mu předcházet tento symbol 
a slova „Nová 
informace“.

změněn, musí být po dobu jednoho roku 
uváděn tučným písmem a musí mu 

předcházet tento symbol  a slova „Nová 
informace“.

Or. en

Odůvodnění

Zdůraznění prostřednictvím černého rámečku je pro pacienta znepokojivé, neboť vyvolává 
asociaci úmrtního oznámení. Je proto žádoucí jiná forma zvýraznění.

Pozměňovací návrh 156
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

a musí mu předcházet tento symbol 
a slova „Nová informace“. 

„Důležitá nová bezpečnostní varování 
musejí být po dobu jednoho roku uváděna
tučným písmem a musí jim předcházet 

tento symbol  a tato slova „Nová 
důležitá bezpečnostní varování“. 

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento nově 
registrovaný léčivý přípravek je pod 
intenzivním dohledem s cílem zlepšovat 
informovanost o jeho nežádoucích 
účincích. Veškerá podezření na nežádoucí 
účinky hlaste <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“ Toto 
prohlášení je doprovázeno převráceným 
černým trojúhelníkem, který se objeví 
i na vnějším obalu.“

Or. en
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Odůvodnění

Má-li příbalová informace poskytovat čtenáři snadno pochopitelné informace, měl by být 
čl. 59 písm. b) upřesněn, abychom zajistili, že nebudou zvýrazňovány nepodstatné změny, 
ale pouze důležitá varování.

Pacienti a zdravotníci musejí porozumět tomu, proč mají podezření na nežádoucí účinky 
hlásit, jedině tak lze hlášení nežádoucích účinků napomoci.

Pozměňovací návrh 157
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

a musí mu předcházet tento symbol 
a slova „Nová informace“.

„Důležitá nová bezpečnostní varování 
musejí musejí být po dobu jednoho roku 
uváděna tučným písmem a musejí jim
předcházet slova „Nová důležitá 
bezpečnostní varování“.

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazen tento symbol 
a doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je na trhu méně než tři roky 
nebo je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste svému lékaři, lékárníkovi či
<jméno, internetová adresa, poštovní 
adresa nebo telefonní číslo příslušného 
vnitrostátního orgánu>“.

Or. en
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Pozměňovací návrh 158
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

a musí mu předcházet tento symbol 
a slova „Nová informace“.

„Důležitá nová bezpečnostní varování 
musejí být po dobu jednoho roku uváděna
tučným písmem a musejí jim předcházet 
slova „Nová důležitá bezpečnostní 
varování“.

U léčivých přípravků zařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazen symbol ▼, 
po němž bude následovat doplňkové 
prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
na trhu méně než tři roky nebo je pod 
intenzivním dohledem. Veškerá podezření 
na nežádoucí účinky hlaste svému lékaři, 
lékárníkovi či <jméno, internetová adresa, 
poštovní adresa nebo telefonní číslo
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:

b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 

„Nejpozději do 24 měsíců ode dne 
vyhlášení této směrnice v Úředním 
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rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 
a musí mu předcházet tento symbol � 
a slova „Nová informace“.

věstníku Evropské unie vypracuje Komise 
zprávu o tom, jak souhrn údajů 
o přípravku a příbalová informace 
odpovídají potřebám pacientů 
a zdravotníků, a předloží ji Evropskému 
parlamentu a Radě. Na jejím základě 
Komise případně vydá doporučení či 
legislativní návrhy ke zdokonalení těchto 
dvou dokumentů.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že souhrn údajů o přípravku a příbalové informace v současnosti neodpovídají 
v plném rozsahu potřebám pacientů a zdravotníků. S ohledem na změny v praktických 
postupech, znalostech i požadavcích pacientů a zdravotnických pracovníků by bylo vhodné, 
aby Komise provedla studii, která by zjistila, jakým způsobem jsou tyto dva dokumenty 
využívány a prezentovány.

Pozměňovací návrh 160
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

a musí mu předcházet tento symbol 

„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musejí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakákoli nová důležitá 
bezpečnostní varování musejí být po dobu 
jednoho roku uváděna tučným písmem 
a musejí jim předcházet slova „Nová 
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a slova „Nová informace“. důležitá bezpečnostní varování“.
U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazen tento symbol 
a doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je nový a je na trhu méně než tři 
roky nebo je pod intenzivním dohledem 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste svému lékaři, lékárníkovi či
<jméno, internetová adresa, poštovní 
adresa, fax nebo telefonní číslo
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní varování u nově registrovaných přípravků, ale i léčivých přípravků pod intenzivním 
dohledem napomohou tomu, aby zdravotníci a pacienti poznali, že se jedná o nově 
registrované léčivé přípravky, které jsou na trhu méně než tři roky, a spíše tak podávali
zprávy a veškerých nežádoucích účincích, které se mohou objevit.

Pozměňovací návrh 161
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“ 

U léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí být zařazeno toto 
doplňkové prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek se ukázal jako prospěšný 
pro pacienty s obdobnými potížemi. Stejně 
jako jiné léky je pod bezpečnostním
dohledem. Veškerá podezření na nežádoucí 
účinky hlaste svému lékaři nebo <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Or. en
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Odůvodnění

Existují vážné problémy s dodržováním léčebného režimu, což má závažné důsledky 
pro zdraví pacientů a představuje zátěž pro zdravotnické systémy jednotlivých členských 
států. Tak silná slova by mohla ještě více prohloubit neochotu pacientů k dodržování 
léčebných postupů a nepřímo ovlivnit ohlašování případných nežádoucích účinků u přípravků, 
které nejsou zahrnuty do této kategorie.

Pozměňovací návrh 162
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. V článku 65 se doplňuje se nové 
písmeno g), které zní:

vypouští se

„g) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku podle čl. 11 odst. 3a) 
a čl. 59 odst. 1 písm. aa).“.

Or. fr

Odůvodnění

Zahrnutí souhrnu základních informací je zbytečné, neboť souhrn údajů o přípravku je sám 
o sobě základní informací. Mohlo by to pacienta zmást, neboť by mohl přehlédnout důležité 
informace uvedené v souhrnu údajů o přípravku, avšak nikoli v souhrnu základních informací. 
Dále by mohly vzniknout problémy se srozumitelností, například v případě, kdy je příbalová 
informace vydána v několika jazycích.

Pozměňovací návrh 163
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. V článku 65 se doplňuje se nové 
písmeno g), které zní:

vypouští se

„g) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku podle čl. 11 odst. 3a) 
a čl. 59 odst. 1 písm. aa).“.

Or. en

Odůvodnění

Vložení shrnutí je o to problematičtější, že nejsou definovány jeho jednotlivé prvky. Nese 
s sebou riziko, že si pacient přečte jen tuto část, ačkoli by v podstatě měl přečíst celou 
příbalovou informaci. Problémy se srozumitelností příbalové informace se doplněním shrnutí 
neřeší. Měly by se namísto toho řešit přezkoumáním předpisů o příbalové informaci.

Pozměňovací návrh 164
János Áder

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. V článku 65 se doplňuje se nové 
písmeno g), které zní:

vypouští se

„g) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku podle čl. 11 odst. 3a) a čl. 59 
odst. 1 písm. aa).“.

Or. hu

Odůvodnění

Viz předchozí pozměňovací návrh a jeho odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 165
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. V článku 65 se doplňuje se nové 
písmeno g), které zní:

vypouští se

„g) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku podle čl. 11 odst. 3a) 
a čl. 59 odst. 1 písm. aa).“.

Or. en

Odůvodnění

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Pozměňovací návrh 166
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. V článku 65 se doplňuje se nové 
písmeno, které zní:
„ga) postup Společenství při stanovení 
harmonogramu postupů, jasná struktura 
a vymezené role všech zúčastněných 
subjektů, mimo jiné pro průběh veřejných 
slyšení.“

Or. en

Odůvodnění

Měly by být vyjasněny postupy a harmonogramy postupů Společenství, zejména pro průběh 
veřejného slyšení.

Pozměňovací návrh 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. První odrážka v čl. 86 odst. 2 se mění 
takto:

„– označení na obalu a přikládané 
příbalové informace, které podléhají 
ustanovením hlavy V, a souhrn údajů 
o přípravku, jsou-li veřejně dostupné 
nezávisle na dodávce léčivého přípravku 
v nezměněném znění a bez doplňujících 
propagačních prvků,“

Or. de

Odůvodnění

The documents approved by the consent authorities (package leaflets and summary of product 
characteristics) contain important information about the product. It should be made clear 
that publication of those documents is not be considered as advertising provided that no 
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promotional elements are involved (e.g. a presentation extolling the virtues of the product or 
inclusion of the documents in supplementary publicity material) and the wording approved by 
the authorities is used. At the present time this is a subject of legal dispute when, for example, 
pharmaceutical companies put those documents on their websites (see Case-316/09 
concerning the presentation of medicinal products on the Internet, referred to the CJEC by 
the Bundesgerichtshof for a preliminary ruling by order I ZR 223/06 of 16 July 2009).

Pozměňovací návrh 168
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 101 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy prostřednictvím systému 
farmakovigilance podle odstavce 1 veškeré 
informace vědecky vyhodnotí, zváží 
možnosti pro minimalizaci rizika 
a prevenci a učiní nezbytné regulační 
kroky.

2. Členské státy prostřednictvím systému 
farmakovigilance podle odstavce 1 veškeré 
informace vědecky vyhodnotí, zváží 
možnosti pro minimalizaci rizika 
a prevenci a učiní nezbytné regulační 
kroky. Za tím účelem obdrží rovněž 
odpovídající informace týkající se použití 
léčivého přípravku, aby se posoudil dopad 
rizik na veřejné zdraví.

Členské státy provádí pravidelný audit 
svého systému farmakovigilance a sdělí 
Komisi jeho výsledky do [vložte konkrétní 
datum – dva roky po datu provedení podle 
čl. 3 odst. 1] a poté každé dva roky.

Členské státy provádí pravidelný audit 
svého systému farmakovigilance a sdělí 
Komisi jeho výsledky do [vložte konkrétní 
datum – dva roky po datu provedení podle 
čl. 3 odst. 1] a poté každé dva roky.

Or. es

Odůvodnění

Information about the use of medicinal products in the daily practice of each Member State is 
essential for the evaluation of pharmacoviligance data. The proposal for a Directive imposes 
only the obligation on pharmaceutical companies to make this information available in their 
periodic safety update reports (Article 107b(1)(c). Such data, however, simply reflects the 
sales volume of each product and says nothing whatever about how it is used in daily practice 
or how its use changes over time. This aspect is even more important in the context of the new 
proposed legislation, since Article 101(1) itself stipulates that the pharmacovigilance system 
shall collect information about adverse reactions in human beings arising from use of the 
product within the terms of the marketing authorisation as well as from any other use, 
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including overdose, misuse, abuse, and medication errors. Furthermore, national authorities 
will have to monitor the outcome of risk minimization measures contained in risk 
management systems (see Article 107h(1)(a)). The relevance of this information, and the 
inadequacy of the present system in obtaining data used only by the pharmaceutical 
companies,was shown by experience with data on the use of vaccines to combat the influenza 
pandemic in the European Union. In contrast to the information on the sale and distribution 
of medicinal products that is available to the pharmaceutical companies, the national health 
authorities can obtain direct quantitative and qualitative data on the use of medicinal 
products prescribed and dispensed in their own health services. In Spain, for example, such 
data are processed in each Autonomous Region and, with the growing use of electronic 
medical prescriptions, the information can be made available for interpretation, evaluation 
and measurement of the impact of pharmacovigilance data.

Pozměňovací návrh 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 101 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát určí orgán příslušný
pro provádění úkolů souvisejících 
s farmakovigilancí.

3. Každý členský stát určí jeden nebo více 
orgánů příslušných pro provádění úkolů 
souvisejících s farmakovigilancí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být na členských státech, zda budou mít jeden nebo více příslušných orgánů 
odpovědných za farmakovigilanci. Členské státy mohou mít různé příslušné orgány 
s pravomocí pro jednotlivé druhy farmaceutických přípravků.

Pozměňovací návrh 170
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, 
zdravotnická zařízení, lékárníky a další 
zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům;

Or. fr

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány jsou odpovědné za kvalitu a důležitá opatření v návaznosti na všechny 
příslušné údaje.

Pozměňovací návrh 171
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci; 

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, lékárníky
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům. Tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků 
a pacientů a veřejnou informační kampaň 
zaměřenou na pacienty. Do poskytování 
informací, školení pacientů a realizace 
veřejných informačních kampaní by 
se měly ve spolupráci s regulačními 
orgány zapojit organizace pacientů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 172
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře, lékárníky a další 
zdravotnické pracovníky a rovněž pacienty
k tomu, aby hlásili podezření na nežádoucí 
účinky příslušným vnitrostátním orgánům 
nebo držiteli rozhodnutí o registraci;

Or. fr

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být transparentnější a podporovat větší zapojení pacientů.

Pozměňovací návrh 173
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře, lékárníky a další 
zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům 
a držiteli rozhodnutí o registraci;

Or. fr

Odůvodnění

Příslušné vnitrostátní orgány musejí být o veškerých vedlejších účincích informovány co 
nejdříve. Nejde tady o možnost, ale o nutnost.
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Pozměňovací návrh 174
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, lékárníky
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům; tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků 
a pacientů a veřejnou informační kampaň 
zaměřenou na pacienty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 175
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, lékárníky
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům. Tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků 
a pacientů a veřejnou informační kampaň 
zaměřenou na pacienty. Do poskytování 
informací, školení pacientů a realizace 
veřejných informačních kampaní by 
se měly ve spolupráci s regulačními 
orgány zapojit organizace pacientů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, lékárníky
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům; tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků 
a veřejnou informační kampaň 
zaměřenou na pacienty;

Or. en

Odůvodnění

Aby byla účinná, musejí být hlášení pacientů řádně prezentována a zdokumentována. Pacienti 
proto potřebují radu zdravotnických pracovníků.

Pozměňovací návrh 177
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala pacienty, lékaře, lékárníky
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům 
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rozhodnutí o registraci; a držiteli rozhodnutí o registraci;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky k tomu, aby podávali svá hlášení 
příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. Přímé podávání hlášení firmám 
vyvolává obavy, pokud jde o zachování soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických 
informací. Kromě toho tak mohou rozhodovat o tom, zda se jedná o nežádoucí účinek, chybu 
v medikaci či o něco jiného. Hlášení nežádoucích účinků ze strany pacientů je potřeba doplnit 
informačními kampaněmi o významu těchto hlášení.

Pozměňovací návrh 178
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře a další zdravotnické 
pracovníky k tomu, aby hlásili podezření 
na nežádoucí účinky příslušným 
vnitrostátním orgánům nebo držiteli 
rozhodnutí o registraci;

1) činí veškerá vhodná opatření, 
aby motivovala lékaře, lékárníky a další 
zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům;

Or. en

Odůvodnění

Soubor hlášení o výskytu nežádoucích účinků je základní krok, který umožňuje následnou 
analýzu a interpretaci údajů. Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky 
k tomu, aby podávali svá hlášení příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. 
Státní a regionální centra pro farmakovigilanci spoléhají na odborné znalosti týmů 
specialistů ve farmakologii a na jejich úzký vztah k obyvatelstvu (jazyk, znalost místního 
životního stylu). Přímé podávání hlášení firmám vyvolává obavy, pokud jde o zachování 
soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických informací.
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Pozměňovací návrh 179
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) provádí kampaně na zlepšení 
informovanosti o významu hlášení 
nežádoucích účinků;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Elena Oana Antonescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) usnadňují pacientům přímé hlášení 
tím, že vedle možnosti podat toto hlášení 
přes internet nabízejí i další alternativy (e-
mailem, telefonem, faxem nebo dopisem);

Or. ro

Pozměňovací návrh 181
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) přijímají vhodná opatření, jimiž 
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zajistí, aby byla spontánní hlášení 
od pacientů řádně prezentována a účinně 
řízena ze strany zdravotnických 
pracovníků;

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) usnadňují pacientům přímé hlášení 
tím, že vedle možnosti podat toto hlášení 
přes internet nabízejí i další alternativy (e-
mailem, telefonem, faxem nebo dopisem);

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
způsobené chybami v medikaci by měla 
být anonymní s náležitým ohledem 
na lékařské tajemství.

Or. fr

Odůvodnění

Zdravotničtí pracovníci by neměli být z důvodu obav o případné soudní řízení proti nim 
zbaveni odvahy hlásit výskyt nežádoucích účinků, k němuž došlo na základ chyby v medikaci.
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Pozměňovací návrh 184
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) provádějí kampaně s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o významu hlášení 
nežádoucích účinků;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky k tomu, aby podávali svá hlášení 
příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. Přímé podávání hlášení firmám 
vyvolává obavy, pokud jde o zachování soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických 
informací. Kromě toho tak mohou rozhodovat o tom, zda se jedná o nežádoucí účinek, chybu 
v medikaci či o něco jiného. Hlášení nežádoucích účinků ze strany pacientů je potřeba doplnit 
informačními kampaněmi o významu těchto hlášení.

Pozměňovací návrh 185
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) provádějí kampaně s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o významu hlášení 
nežádoucích účinků;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 102 – bod 1.
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Pozměňovací návrh 186
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistí, aby hlášení nežádoucích účinků 
obsahovala co nejkvalitnější informace; 

2) zajistí, aby hlášení a databáze 
nežádoucích účinků obsahovaly co 
nejkvalitnější informace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistí, aby hlášení nežádoucích účinků 
obsahovala co nejkvalitnější informace; 

2) zajistí, aby hlášení a databáze 
nežádoucích účinků obsahovaly co 
nejkvalitnější informace; 

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 102 bod 1.



AM\808932CS.doc 115/180 PE438.412v02-00

CS

Pozměňovací návrh 188
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) zajistí, aby hlášení nežádoucích účinků 
obsahovala co nejkvalitnější informace; 

2) zajistí, aby hlášení a databáze 
nežádoucích účinků obsahovaly co 
nejkvalitnější informace; 

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky k tomu, aby podávali svá hlášení 
příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. Přímé podávání hlášení firmám 
vyvolává obavy, pokud jde o zachování soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických 
informací. Kromě toho tak mohou rozhodovat o tom, zda se jedná o nežádoucí účinek, chybu 
v medikaci či o něco jiného. Hlášení nežádoucích účinků ze strany pacientů je potřeba doplnit 
informačními kampaněmi o významu těchto hlášení.

Pozměňovací návrh 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zajistí, pomocí metod sběru informací 
a v případě nutnosti prostřednictvím 
opatření na základě hlášení nežádoucích 
účinků, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení nežádoucích účinků, 
bylo možné identifikovat;

3) zajistí, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení podezření na výskyt 
nežádoucích účinků bylo možné v nejvyšší 
dostupné míře identifikovat pomocí jména 
držitele rozhodnutí o registraci, 
mezinárodního nechráněného názvu, 
názvu léčivého přípravku a čísla šarže, 
přičemž se použijí standardní formuláře 
a postupy vytvořené v souladu s čl. 25 
odst. 1 nařízení (ES) č. 726/2004 



PE438.412v02-00 116/180 AM\808932CS.doc

CS

a patřičně se zohlední vývoj v rámci 
systému Eudravigilance.

Pro účely prvního pododstavce bodu 1) 
mohou členské státy zavést zvláštní 
požadavky na lékaře, lékárníky a jiný 
zdravotnický personál, pokud jde o hlášení 
podezření na závažné nebo neočekávané 
nežádoucí účinky.

Pro účely prvního pododstavce bodu 1) 
a 3) mohou členské státy zavést zvláštní 
požadavky na lékaře, lékárníky a jiný 
zdravotnický personál.

Or. en

Odůvodnění

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Pozměňovací návrh 190
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) zajistí, pomocí metod sběru informací 
a v případě nutnosti prostřednictvím 
opatření na základě hlášení nežádoucích 
účinků, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení nežádoucích účinků, 
bylo možné identifikovat;

3) zajistí, pomocí metod sběru informací 
a v případě nutnosti prostřednictvím 
opatření na základě hlášení nežádoucích 
účinků, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení nežádoucích účinků, 
bylo možné identifikovat za použití 
obsahu, formátu a postupu vytvořeného 
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v souladu s čl. 25 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 726/2004 a zavést nezbytná opatření, 
která umožní vysledovat biologické léčivé 
přípravky vydané pacientům;

Or. en

Odůvodnění

Navrhované doplnění odstavce 3 článku prostřednictvím přidruženého pozměňovacího 
návrhu, který byl předložen k nařízení (ES) č. 726/2004, stanovuje Evropské agentuře 
pro léčivé přípravky úkol, aby v zájmu zvýšení účinnosti farmakovigilance na úrovni EU 
vytvořila obsah, formát a nezbytné postupy pro hlášení nežádoucích účinků biologických 
léčivých prostředků.

Pozměňovací návrh 191
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1. – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zajistí, aby veřejnost včas obdržela 
důležité informace o obavách systému 
farmakovigilance ohledně použití léčivého 
přípravku a aby tyto údaje byly trvale 
veřejně přístupné;

Or. en

Odůvodnění

Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky k tomu, aby podávali svá hlášení 
příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. Přímé podávání hlášení firmám 
vyvolává obavy, pokud jde o zachování soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických 
informací. Kromě toho tak mohou rozhodovat o tom, zda se jedná o nežádoucí účinek, chybu 
v medikaci či o něco jiného. Hlášení nežádoucích účinků ze strany pacientů je potřeba doplnit 
informačními kampaněmi o významu těchto hlášení.
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Pozměňovací návrh 192
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zajistí, aby veřejnost včas obdržela 
důležité informace o obavách systému 
farmakovigilance ohledně použití léčivého 
přípravku a aby tyto údaje byly trvale 
veřejně přístupné;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 102 bod 1.

Pozměňovací návrh 193
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) zajistí, aby veřejnost včas obdržela 
důležité informace o obavách systému 
farmakovigilance ohledně použití léčivého 
přípravku a aby tyto údaje byly trvale 
veřejně přístupné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Oreste Rossi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlášení podezření na výskyt nežádoucích 
účinků v důsledku chyb v medikaci 
by nemělo být předmětem žalob proti 
osobám, které hlášení podaly, ani 
k takovým žalobám zavdávat podnět.

Or. it

Odůvodnění

Hlášení podezření na výskyt nežádoucích účinků v důsledku chyb v medikaci nemůže být 
anonymní, neboť by pak hrozilo, že informace budou zkreslené. Je však nutné zajistit, 
aby osobám, které chtějí hlášení v dobré víře učinit, nebránil strach, že bude proti nim 
podána žaloba.

Pozměňovací návrh 195
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může jakýkoli z úkolů, které 
mu byly svěřeny v rámci této hlavy, 
delegovat na jiný členský stát pod 
podmínkou písemného souhlasu 
členského státu, na nějž má být úkol 
delegován.

vypouští se

Delegující členský stát o tom písemně 
informuje Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy. Delegující členský stát 
a agentura tuto informaci zveřejní.

Or. en
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Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území.

Pozměňovací návrh 196
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může jakýkoli z úkolů, které 
mu byly svěřeny v rámci této hlavy, 
delegovat na jiný členský stát pod 
podmínkou písemného souhlasu 
členského státu, na nějž má být úkol 
delegován.

vypouští se

Delegující členský stát o tom písemně 
informuje Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy. Delegující členský stát 
a agentura tuto informaci zveřejní.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území.

Pozměňovací návrh 197
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět pravidelný audit svého systému 

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět pravidelný audit svého systému 
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farmakovigilance. Do základního 
dokumentu systému farmakovigilance 
vloží poznámku týkající se hlavních 
zjištění auditu a na základě těchto zjištění 
zajistí, aby byl vytvořen a realizován 
vhodný plán nápravných opatření.

farmakovigilance. Zajistí, aby byl vytvořen 
a realizován vhodný plán nápravných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Audit je nástrojem ke zdokonalení interních systémů společnosti. Kdyby bylo povinné výsledky 
auditu zveřejňovat, mohlo by to vést k manipulaci se zprávami o auditu.

Pozměňovací návrh 198
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět pravidelný audit svého systému 
farmakovigilance. Do základního 
dokumentu systému farmakovigilance 
vloží poznámku týkající se hlavních 
zjištění auditu a na základě těchto zjištění 
zajistí, aby byl vytvořen a realizován 
vhodný plán nápravných opatření.

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět pravidelný audit svého systému 
farmakovigilance. Do základního 
dokumentu systému farmakovigilance 
vloží poznámku týkající se veškerých změn 
provedených v návaznosti na audit 
v souladu s vhodným plánem nápravných 
opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Veškeré úpravy vyplývající ze zjištění interního auditu provedené v souladu s případným 
akčním plánem, kde je to podle zjištění auditu vyžadováno, by měly být zaznamenány 
do hlavního dokumentu systému farmakovigilance.
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Pozměňovací návrh 199
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět pravidelný audit svého systému 
farmakovigilance. Do základního 
dokumentu systému farmakovigilance 
vloží poznámku týkající se hlavních 
zjištění auditu a na základě těchto zjištění 
zajistí, aby byl vytvořen a realizován 
vhodný plán nápravných opatření.

Držitel rozhodnutí o registraci je povinen 
provádět každoroční audit svého systému 
farmakovigilance. Do základního 
dokumentu systému farmakovigilance 
vloží poznámku týkající se hlavních 
zjištění auditu a do 31. prosince každého 
roku je sdělí příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu. Na základě těchto zjištění držitel 
rozhodnutí o registraci zajistí, aby byl 
vytvořen a realizován vhodný plán 
nápravných opatření.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek na provádění „pravidelného“ auditu není dostatečně jednoznačný. Držitel 
rozhodnutí o registraci by měl mít povinnost provádět audit každý rok.

Pozměňovací návrh 200
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) předloží příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu podrobný popis systému řízení 
rizik, který zamýšlí zavést;

Or. fr
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Odůvodnění

Plány řízení rizik by měly být vytvářeny a prováděny pod přísným dohledem příslušných 
zdravotnických orgánů (zejména státního a regionálního systému farmakovigilance).

Pozměňovací návrh 201
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) začlení požadavky příslušného 
vnitrostátního orgánu v návaznosti na toto 
posouzení;

Or. fr

Odůvodnění

Plány řízení rizik by měly být vytvářeny a prováděny pod přísným dohledem příslušných 
zdravotnických orgánů (zejména státního a regionálního systému farmakovigilance).

Pozměňovací návrh 202
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 a – 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 
a časový rámec pro předložení zmíněného 
podrobného popisu systému řízení rizik. 
Bude neprodleně zveřejněn.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 203
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 104 a – 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 vědecké 
odůvodnění a časový rámec pro předložení 
zmíněného podrobného popisu systému 
řízení rizik.

Or. fr

Odůvodnění

Požadavek podrobného popisu systému řízení rizik by měl být vědecky odůvodněn. Návrh 
Komise není v této otázce dostatečně jednoznačný.

Pozměňovací návrh 204
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správa fondů určených na činnosti
spojené s farmakovigilancí, provoz
komunikačních sítí a dozor nad trhem musí 
být pod trvalou kontrolou příslušných 
vnitrostátních orgánů, aby byla zaručena 
jejich nezávislost.

Činnosti spojené s farmakovigilancí, 
provoz komunikačních sítí a dozor 
nad trhem získají přiměřené finanční 
prostředky z veřejných zdrojů odpovídající 
úkolům, které jim jsou svěřeny. Správa 
fondů určených na tyto činnosti musí být 
pod trvalou kontrolou příslušných 
vnitrostátních orgánů, aby byla zaručena 
jejich nezávislost.
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První pododstavec nebrání vybírání
poplatků od držitelů rozhodnutí o registraci 
na uvedené činnosti, které provádějí 
příslušné vnitrostátní orgány.

První pododstavec nebrání vnitrostátním 
orgánům nepřímo vybírat od držitelů 
rozhodnutí o registraci další prostředky
na vykonávání uvedených činností 
za předpokladu, že bude jednoznačně 
zaručena jejich nezávislost.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být striktně dodržena finanční nezávislost činností spojených s farmakovigilancí. Je 
proto nezbytné, aby se zabránilo přímému výběru poplatků, neboť by při něm mohl vzniknout 
vztah založený na „platbě za poskytované služby“.

Pozměňovací návrh 205
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správa fondů určených na činnosti spojené 
s farmakovigilancí, provoz komunikačních 
sítí a dozor nad trhem musí být pod trvalou 
kontrolou příslušných vnitrostátních 
orgánů, aby byla zaručena jejich 
nezávislost.

Činnosti spojené s farmakovigilancí, 
provoz komunikačních sítí a dozor 
nad trhem by měly být financovány 
především z veřejných zdrojů 
na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni EU. 
Správa fondů určených na činnosti spojené 
s farmakovigilancí, provoz komunikačních 
sítí a dozor nad trhem musí být pod trvalou 
kontrolou příslušných vnitrostátních 
orgánů, aby byla zaručena jejich 
nezávislost.

První pododstavec nebrání vybírání
poplatků od držitelů rozhodnutí o registraci 
na uvedené činnosti, které provádějí 
příslušné vnitrostátní orgány.

První pododstavec nebrání agentuře 
vybírat další prostředky na vykonávání 
uvedených činností ve formě poplatků
od držitelů rozhodnutí o registraci 
za předpokladu, že bude zaručena její 
nezávislost.

Or. fr
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Odůvodnění

Za financování farmakovigilance jsou odpovědné veřejné orgány, neboť jejich povinností je 
chránit veřejné zdraví a proto, že přijaly odpovědnost za schvalování registrací. Je třeba 
zabránit jakémukoli střetu zájmů.

Pozměňovací návrh 206
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí 
o registraci na uvedené činnosti, které 
provádějí příslušné vnitrostátní orgány.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Činnost spojená s farmakovigilancí by měla být financována z veřejných prostředků nejen 
v zájmu zajištění její nezávislosti, ale i proto, že členské státy by měly za farmakovigilanci 
nést plnou odpovědnost (a to i z hlediska financování), neboť náklady spojené s vedlejšími 
účinky ve smyslu nemocnosti a úmrtnosti nesou právě členské státy. Podle odhadů Evropské 
komise jsou „nežádoucí reakce na léky [...] příčinou 5 % všech hospitalizací, dochází k nim 
u 5 % všech nemocničních pacientů a jsou pátou nejběžnější příčinou úmrtí v nemocnici.

Pozměňovací návrh 207
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První pododstavec nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí 

vypouští se
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o registraci na uvedené činnosti, které 
provádějí příslušné vnitrostátní orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný 
bezpečnosti léčiv propojený s evropským 
portálem věnovaným bezpečnosti léčiv 
vytvořeným v souladu s článkem 26 
nařízení (ES) č. 726/2004. Prostřednictvím 
národních portálů pro bezpečnost léčiv
členské státy zveřejní alespoň:

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný léčivým 
přípravkům, který obsahuje i internetové 
stránky věnované bezpečnosti léčiv a je 
propojen s evropským portálem 
věnovaným bezpečnosti léčiv vytvořeným 
v souladu s článkem 26 nařízení (ES) 
č. 726/2004. Prostřednictvím národních 
portálů pro léčivé přípravky členské státy 
zveřejní alespoň:

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl mít portál své agentury pro léčivé přípravky, který by široké 
veřejnosti poskytoval kvalitní informace o léčivých přípravcích. Většina zemí již takový portál 
jako zdroj ověřených a spolehlivých informací o léčivých přípravcích má a cílem tohoto 
návrhu je vytvořit právní základ pro takové portály v reakci na zprávu Evropské komise 
o současné situaci v oblasti poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Webový 
portál by měl zahrnovat část věnovanou veškerým informacím o otázkách bezpečnosti 
a farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 209
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 106 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný 
bezpečnosti léčiv propojený s evropským 
portálem věnovaným bezpečnosti léčiv 
vytvořeným v souladu s článkem 26 
nařízení (ES) č. 726/2004. Prostřednictvím 
národních portálů pro bezpečnost léčiv
členské státy zveřejní alespoň:

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný léčivým 
přípravkům, který obsahuje i internetové 
stránky věnované bezpečnosti léčiv a je 
propojen s evropským portálem 
věnovaným bezpečnosti léčiv vytvořeným 
v souladu s článkem 26 nařízení (ES) 
č. 726/2004. Prostřednictvím národních 
portálů pro léčivé přípravky členské státy 
zveřejní alespoň:

1) příbalové informace léčivých přípravků 
dostupných na vnitrostátním trhu 
(a případně odkaz na databázi Evropské 
agentury pro léčivé přípravky 
EudraPharm) v národním jazyce,
2) souhrn údajů o přípravku a všechny 
podmínky stanovené v souladu s články 
21a, 22 a 22a společně s veškerými 
lhůtami pro jejich splnění, a to pro každý 
léčivý přípravek, jehož registrace byla 
schválena, a
3) zprávu o posouzení přípravku.
Dále členské státy prostřednictvím 
vnitrostátních internetových stránek 
věnovaných léčivým přípravkům zveřejní 
alespoň:

1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

2) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, podle článku 
23 nařízení (ES) č. 726/2004;

2) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, podle článku 
23 nařízení (ES) č. 726/2004;

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející 
z formulářů zmíněných v článku 25 
nařízení (ES) č. 726/2004.

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející 
z formulářů zmíněných v článku 25 
nařízení (ES) č. 726/2004;
4) pořady jednání výboru 
pro farmakovigilanci a záznamy jeho 
schůzí společně s přijatými rozhodnutími, 
informacemi o hlasování a vysvětlením 



AM\808932CS.doc 129/180 PE438.412v02-00

CS

hlasování, včetně menšinových 
stanovisek.

Or. en

Odůvodnění

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.

According to art. art.126b of Directive 2004/27/EC the “Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Pozměňovací návrh 210
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) příbalové informace léčivých 
přípravků dostupných na vnitrostátním 
trhu (a případně odkaz na databázi 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
EudraPharm) v národním jazyce;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.

Pozměňovací návrh 211
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod -1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) souhrn údajů o přípravku a všechny 
podmínky stanovené v souladu s články 
21a, 22 a 22a, společně s veškerými 
lhůtami pro jejich splnění, a to pro každý 
léčivý přípravek, jehož registrace byla 
schválena;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.

Pozměňovací návrh 212
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod -1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b) zprávy o posouzení společně 
s pravidelně aktualizovanými zprávami 
o bezpečnosti přípravku, které předkládají 
držitelé rozhodnutí o registraci 
zdravotnickým orgánům;

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.

Pozměňovací návrh 213
Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1) shrnutí systémů řízení rizik léčivých 
přípravků registrovaných podle této 
směrnice;

Or. fr

Odůvodnění

Informace, které budou na tomto webovém portálu zveřejněny, by měly být komplexní, ne však 
složité.

Pozměňovací návrh 214
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1) podrobné popisy systémů řízení rizik
a podrobné protokoly o poregistračních 
studiích léčivých přípravků registrovaných 
podle této směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.
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Pozměňovací návrh 215
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 106 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1) shrnutí systémů řízení rizik léčivých 
přípravků registrovaných podle této 
směrnice;

2) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, podle článku 
23 nařízení (ES) č. 726/2004;

2) seznam léčivých přípravků podle článku 
23 nařízení (ES) č. 726/2004, jejichž 
registrace podléhá určitým podmínkám 
či požadavkům;

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející 
z formulářů zmíněných v článku 25 
nařízení (ES) č. 726/2004.

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející 
z formulářů zmíněných v článku 25 
nařízení (ES) č. 726/2004;

4) nejaktuálnější elektronická verze 
příbalové informace a souhrn informací 
o přípravku pro veškeré stávající i nové 
léčivé přípravky; 

5) dokument popisující stručnou historii 
změn v informacích o přípravku.

Veškeré informace na webových portálech 
věnovaných bezpečnosti léčiv, včetně výše 
uvedených informací, jsou prezentovány 
tak, aby byly srozumitelné široké 
veřejnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Informace na národních portálech věnovaných bezpečnosti léčiv by měly být snadno 
srozumitelné. Právní předpisy sice požadují, aby byly na národních portálech věnovaných 
bezpečnosti léčiv uvedeny velmi podrobné informace, to se však netýká důležitých informací 
pro zajištění bezpečného užívání léčivých přípravků. Proto by měla být příbalová informace 
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přístupná veřejnosti.

Pozměňovací návrh 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející 
z formulářů zmíněných v článku 25 
nařízení (ES) č. 726/2004.

3) strukturované internetové formuláře 
pro hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a případně
pacienty umístěné na internetu 
a vycházející z formulářů zmíněných 
v článku 25 nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je začlenit do posuzování poměru prospěšnosti a rizik 
„riziko z hlediska životního prostředí“. K podobnému začlenění již došlo u právních předpisů 
týkajících se veterinárních léčivých přípravků a začlenění do právních předpisů o humánních 
léčivých přípravcích doporučuje ve své odborné zprávě č. 1/2010 i Evropská agentura 
pro životní prostředí. Prvotním cílem je ochrana veřejného zdraví, aniž by byl ohrožen přístup 
pacientů k životně důležitým lékům.

Pozměňovací návrh 217
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) pořady jednání výboru 
pro farmakovigilanci a koordinační 
skupiny a záznamy jejich schůzí společně 
s přijatými rozhodnutími, informacemi 
o hlasování a vysvětlením hlasování, 
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včetně menšinových stanovisek;

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.

Pozměňovací návrh 218
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b) požadavky příslušných vnitrostátních 
orgánů, aby držitelé rozhodnutí 
o registraci zavedly systém řízení rizik 
nebo aby provedli poregistrační studii, 
spolu s vysvětlením, které držitelé 
rozhodnutí o registraci případně 
poskytnou příslušným vnitrostátním 
orgánům, a konečné rozhodnutí 
příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k článku 106 – úvod.

Pozměňovací návrh 219
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
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se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického personálu 
nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti.

se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického personálu 
nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti,
a upřesnit, zda k nim došlo při dávkách 
běžně používaných u lidí k profylaxi, 
diagnostice a léčbě onemocnění, nebo 
za účelem obnovení, úpravy či ovlivnění 
fyziologické funkce, v důsledku chyb 
v medikaci či v rámci užití mimo rozsah 
registrace. 

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu nežádoucí účinky na vedlejší účinky způsobené chybami v medikaci nebo 
použitím mimo rozsah registrace (zejména nesprávným užitím a zneužitím léčivých přípravků) 
umožňuje komplexněji porozumět vedlejším účinkům, které mohou být pro pacienta škodlivé. 
Je však důležité zřetelně rozlišovat mezi vedlejšími účinky, k nimž došlo za běžných podmínek 
použití, a těmi, které nastaly za jiných okolností. Tento rozdíl by se měl během podávání 
hlášení projevit.

Pozměňovací návrh 220
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického 
personálu nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti.

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od zdravotnického personálu nebo která 
se objeví v rámci poregistračních studií 
bezpečnosti.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
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zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné 
na jediném místě v rámci Společenství.

zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné 
na jediném místě v rámci Společenství.

Odchylně od prvního pododstavce 
se podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

Odchylně od prvního pododstavce 
se podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od pacientů a zdravotnického personálu.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od zdravotnického personálu.

Or. de

Odůvodnění

Nemá smysl, aby pacienti hlásili nežádoucí účinky přímo výrobcům. Pacienti by se v takových 
případech měli obracet především na svého lékaře či lékárníka. Hlášení lze učinit rovněž 
prostřednictvím webových portálů. Dále není nutné, aby měli výrobci možnost vystopovat 
konkrétního pacienta, od něhož hlášení pochází, a to i z důvodu ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh 221
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického personálu 
nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti. 

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky ve Společenství, 
o nichž se dozvědí prostřednictvím 
spontánních hlášení od pacientů nebo 
zdravotnického personálu nebo která 
se objeví v rámci klinických zkoušek nebo 
poregistračních studií bezpečnosti. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné 
na jediném místě v rámci Společenství.
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Odchylně od prvního pododstavce 
se podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

Podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
rovněž zaznamenávají a hlásí v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od pacientů a zdravotnického personálu.

2. Držitel rozhodnutí o registraci předloží 
příslušným vnitrostátním orgánům 
veškerá hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel pacientů 
a zdravotnického personálu, a to do 45 dnů 
poté, co je získal. Držitel rozhodnutí 
o registraci informuje pacienta 
a zdravotnické pracovníky, že jejich 
zpráva byla předána příslušným orgánům, 
které budou odpovídat za následná 
opatření.
Příslušný vnitrostátní orgán nesmí 
odmítnout hlášení o podezření 
na výskyt nežádoucích účinků, které 
obdržel poštou, telefonicky, faxem nebo 
elektronicky od pacientů a zdravotnických 
pracovníků.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musí
zaslat elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních 
na nežádoucí účinky, která se objeví jak 
ve Společenství, tak ve třetích zemích, 
do patnácti dnů od obdržení hlášení 
o takovém podezření nebo, při neexistenci 
hlášení, do patnácti dnů ode dne, kdy 
se příslušný držitel o události dozvěděl.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musejí
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky informace o veškerých 
závažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, která se objeví jak ve Společenství, 
tak ve třetích zemích, do patnácti dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví ve Společenství, a to do 90 dnů
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musejí
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky informace o veškerých 
nezávažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, která se objeví na trzích, na nichž 
působí, a to do 45 dnů od obdržení hlášení 
o takovém podezření. 

U léčivých přípravků, které obsahují 
účinné látky zmíněné v seznamu publikací, 

U léčivých přípravků, které obsahují 
účinné látky zmíněné v seznamu publikací, 
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které sleduje agentura podle článku 27 
nařízení (ES) č. 726/2004, držitelé 
rozhodnutí o registraci nemusí hlásit 
do databáze Eudravigilance podezření 
na nežádoucí účinky zaznamenaná 
v lékařské literatuře, která je na seznamu, 
ale sledují veškerou další lékařskou 
literaturu a hlásí jakékoli podezření 
na nežádoucí účinky.

které sleduje agentura podle článku 27 
nařízení (ES) č. 726/2004, držitelé 
rozhodnutí o registraci nemusejí hlásit 
podezření na nežádoucí účinky 
zaznamenaná v lékařské literatuře, která je 
na seznamu, ale sledují veškerou další 
lékařskou literaturu a hlásí jakékoli 
podezření na nežádoucí účinky.

4. Členské státy nahlížejí do hlášení 
o nežádoucích účincích prostřednictvím 
databáze Eudravigilance a posuzují 
kvalitu údajů, které získaly od držitelů 
rozhodnutí o registraci. Podle potřeby 
zapojí členské státy pacienty a zdravotníky 
do následných opatření v souvislosti 
s veškerými hlášeními, která obdrží, 
a požádají držitele rozhodnutí o registraci 
o přijetí opatření na základě těchto 
hlášení. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá, aby hlásili jakékoli reakce, 
které obdrželi v návaznosti na tato 
hlášení, do databáze Eudravigilance.

4. Členské státy posuzují kvalitu údajů, 
které získaly od držitelů rozhodnutí 
o registraci. Podle potřeby zapojí členské 
státy pacienty a zdravotníky do následných 
opatření v souvislosti s veškerými 
hlášeními, která obdrží. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy měly jasný přehled o nežádoucích účincích, které se v jejich zemi 
objevují. Požadavkem, aby hlášení probíhalo prostřednictvím systému farmakovigilance 
daného členského státu, v němž k nežádoucímu účinku došlo, lze zajistit, aby byl obsah 
databáze Eudravigilance kvalitní.

Centralizace veškerých hlášení na evropské úrovni bez jakékoli regionální či vnitrostátní 
analýzy by navíc údaje rozmělnila a pozměnila, zabránila by jejich podrobné analýze 
a interpretaci, a v důsledku toho by způsobila neúčinnost databáze Eudravigilance.

Pozměňovací návrh 222
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 2 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jednotlivé členské státy nebudou 
držitelům rozhodnutí o registraci ukládat 
žádné další oznamovací povinnosti, ledaže 
by k nim byl důvod z hlediska 
farmakovigilance.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z cílů návrhu Komise je, aby při provádění nařízení nevznikaly žádné další 
vnitrostátní požadavky. To je uvedeno i v 5. bodě odůvodnění. Dodatečné vnitrostátní 
požadavky jsou značně finančně a časově náročné, a to jak pro orgány, tak i pro držitele 
rozhodnutí o registraci, a dokonce mohou znemožnit harmonizované odhalování výskytu 
nežádoucích účinků.

Pozměňovací návrh 223
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického 
personálu nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti.

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dozvědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od zdravotnického personálu nebo která 
se objeví v rámci poregistračních studií 
bezpečnosti.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné 
na jediném místě v rámci Společenství.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné 
na jediném místě v rámci Společenství.

Odchylně od prvního pododstavce 
se podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu 

Odchylně od prvního pododstavce 
se podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu 
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se směrnicí 2001/20/ES. se směrnicí 2001/20/ES.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od pacientů a zdravotnického personálu.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od zdravotnického personálu.

Or. de

Odůvodnění

Nemá smysl, aby pacienti hlásili nežádoucí účinky přímo výrobcům. Pacienti by se v takových 
případech měli obracet především na svého lékaře či lékárníka. Hlášení lze učinit rovněž 
prostřednictvím webových portálů. Dále není nutné, aby měli výrobci možnost vystopovat 
konkrétní pacienty, od nichž hlášení pocházelo, a to i z důvodu ochrany osobních údajů.

Pozměňovací návrh 224
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od pacientů a zdravotnického personálu.

2. Držitel rozhodnutí o registraci musí 
předložit příslušným vnitrostátním 
úřadům veškerá hlášení podezření 
na nežádoucí účinky, která obdržel 
pacientů a zdravotnického personálu, a to 
do 7 dnů poté, co je získal. Držitel 
rozhodnutí o registraci musí informovat 
pacienta a zdravotnické pracovníky, 
že jejich zpráva byla předána příslušným 
orgánům, které budou odpovídat 
za následná opatření.
Členské státy případně zapojí 
do následných opatření v souvislosti 
s veškerými hlášeními, která obdrží, 
pacienty a zdravotníky.
Příslušný vnitrostátní orgán nesmí 
odmítnout hlášení o podezřeních 
na nežádoucí účinky, které obdržel 
poštou, telefonicky nebo elektronicky 
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od pacientů a zdravotnických pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Použití hlášení prostřednictvím internetu (článek 25 nařízení) by mohlo vyřešit problém s jeho 
úplností, na druhé straně však hlášení prostřednictvím internetu tuto možnost / právo odepře 
velké části populace, konkrétně starším osobám a lidem, kteří nejsou počítačově gramotní. 
Z toho důvodu by spotřebitelé měli mít kromě internetu více možností, jak podat hlášení 
(například ve Spojených státech umožňuje Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) spotřebitelům 
podávat hlášení přes internet, e-mailem, faxem a telefonicky).

Pozměňovací návrh 225
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky 
od pacientů a zdravotnického personálu.

2. Držitel rozhodnutí o registraci nesmí 
odmítnout hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel elektronicky či 
jakýmikoli jiným vhodným způsobem
od pacientů a zdravotnického personálu.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, abychom nevytvářeli technické překážky, které by hlášení bránily. Ne každý má 
nutně přístup k internetu a někteří lidé mají obtíže s jeho používáním.

Pozměňovací návrh 226
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance 
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví ve Společenství, a to do 90 dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance 
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví ve Společenství, a to do 90 dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl. Výše uvedený 
požadavek se nevztahuje na držitele 
rozhodnutí o registraci léčivých přípravků 
registrovaných na základě článku 10a 
a držitele rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků uvedených v článcích 14 až 
16a.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný nový požadavek, aby farmaceutické společnosti podávaly hlášení o veškerých 
nezávažných podezřeních na nežádoucí účinky (včetně lékařsky nepotvrzených 
spotřebitelských hlášení), bude mít obrovský dopad na objem práce daného odvětví 
i regulačních orgánů, neboť ve většině případů se jedná právě o nezávažná nepotvrzená 
spotřebitelská hlášení. Nehledě na to, že odčerpá velkou část zdrojů farmakovigilance, 
nebude mít takové shromažďování údajů v případě starých léčivých přípravků z hlediska 
veřejného zdraví žádný přínos, naopak může znemožnit rozpoznání případných nových 
informací o bezpečnosti přípravků. 

Pozměňovací návrh 227
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 3 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zaslat elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zaslat elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
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„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních 
na nežádoucí účinky, která se objeví jak 
ve Společenství, tak ve třetích zemích, 
do patnácti dnů od obdržení hlášení 
o takovém podezření nebo, při neexistenci 
hlášení, do patnácti dnů ode dne, kdy 
se příslušný držitel o události dozvěděl.

„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních 
na nežádoucí účinky, která se objeví jak 
v Unii, tak ve třetích zemích, do patnácti 
dnů od obdržení hlášení o takovém 
podezření nebo, při neexistenci hlášení, 
do patnácti dnů ode dne, kdy se příslušný 
držitel o události dozvěděl, přičemž 
upřesní, zda k nim došlo při dávkách 
běžně používaných u člověka k profylaxi, 
diagnostice a léčbě onemocnění, nebo 
za účelem obnovení, úpravy či ovlivnění 
fyziologické funkce, v důsledku chyby 
v medikaci či v rámci užití v rozporu 
se schváleným souhrnem údajů 
o přípravku. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance 
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví ve Společenství, a to do 90 dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance 
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví v Unii, a to do 90 dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl, přičemž upřesní, 
zda k nim došlo při dávkách běžně 
používaných u člověka k profylaxi, 
diagnostice a léčbě onemocnění, nebo 
za účelem obnovení, úpravy či ovlivnění 
fyziologické funkce, v důsledku chyby 
v medikaci či v rámci užití v rozporu 
se schváleným souhrnem údajů 
o přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu nežádoucí účinky na vedlejší účinky způsobené chybami v medikaci nebo 
použitím v rozporu se schváleným souhrnem údajů o přípravku (zejména nesprávným užitím 
a zneužitím léčivých přípravků) umožňuje komplexněji porozumět vedlejším účinkům, které 
mohou být pro pacienta škodlivé. Je však důležité zřetelně rozlišovat mezi vedlejšími účinky, 
k nimž došlo za běžných podmínek použití, a těmi, které nastaly za jiných okolností. Tento 
rozdíl se musí při podávání hlášení projevit.
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Pozměňovací návrh 228
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 3 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musí
zaslat elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních 
na nežádoucí účinky, která se objeví jak
ve Společenství, tak ve třetích zemích, 
do patnácti dnů od obdržení hlášení 
o takovém podezření nebo, při neexistenci 
hlášení, do patnácti dnů ode dne, kdy 
se příslušný držitel o události dozvěděl.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musejí
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky informace o veškerých 
závažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, která se objeví jak ve Společenství, 
tak ve třetích zemích, do patnácti dnů 
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl.

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zaslat 
elektronicky do databáze Eudravigilance
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví ve Společenství, a to do 90 dnů
od obdržení hlášení o takovém podezření 
nebo, při neexistenci hlášení, do patnácti 
dnů ode dne, kdy se příslušný držitel 
o události dozvěděl. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musejí
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky informace o veškerých 
nezávažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, která se objeví na trzích, na nichž 
působí, a to do 45 dnů od obdržení hlášení 
o takovém podezření nebo, při neexistenci 
hlášení, do patnácti dnů ode dne, kdy 
se příslušný držitel o události dozvěděl. 

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nahlížejí do hlášení 4. Členské státy posuzují kvalitu údajů, 
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o nežádoucích účincích prostřednictvím 
databáze Eudravigilance a posuzují 
kvalitu údajů, které získaly od držitelů 
rozhodnutí o registraci. Podle potřeby 
zapojí členské státy pacienty a zdravotníky 
do následných opatření v souvislosti 
s veškerými hlášeními, která obdrží, 
a požádají držitele rozhodnutí o registraci 
o přijetí opatření na základě těchto 
hlášení. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá, aby hlásili jakékoli reakce, 
které obdrželi v návaznosti na tato 
hlášení, do databáze Eudravigilance.

které získaly od držitelů rozhodnutí 
o registraci. Podle potřeby zapojí členské 
státy pacienty a zdravotníky do následných 
opatření v souvislosti s veškerými 
hlášeními, která obdrží. 

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy nahlížejí do hlášení 
o nežádoucích účincích prostřednictvím 
databáze Eudravigilance a posuzují kvalitu 
údajů, které získaly od držitelů rozhodnutí 
o registraci. Podle potřeby zapojí členské 
státy pacienty a zdravotníky 
do následných opatření v souvislosti 
s veškerými hlášeními, která obdrží, 
a požádají držitele rozhodnutí o registraci 
o přijetí opatření na základě těchto 
hlášení. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá, aby hlásili jakékoli reakce, 
které obdrželi v návaznosti na tato 
hlášení, do databáze Eudravigilance.

Členské státy nahlížejí do hlášení 
o nežádoucích účincích prostřednictvím 
databáze Eudravigilance a posuzují kvalitu 
údajů, které získaly od držitelů rozhodnutí 
o registraci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž se 
dozví od zdravotníků a pacientů.

Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž se
dozví od zdravotníků. Co se týče podezření 
na výskyt nežádoucích účinků hlášených 
pacienty, rozhodnou členské státy, 
zda budou hlášena přímo, či 
prostřednictvím zdravotnických 
pracovníků.

Or. en

Odůvodnění

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Pozměňovací návrh 232
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů,
přičemž upřesní, zda k nim došlo 
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při dávkách běžně používaných u člověka
k prevenci, diagnostice a léčbě 
onemocnění, nebo za účelem obnovení, 
úpravy či ovlivnění fyziologické funkce, 
v důsledku chyby v medikaci či v rámci 
užití v rozporu se schváleným souhrnem 
údajů o přípravku.

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření pojmu nežádoucí účinky na vedlejší účinky způsobené chybami v medikaci nebo 
použitím v rozporu se schváleným souhrnem údajů o přípravku (zejména nesprávným užitím 
a zneužitím léčivých přípravků) umožňuje komplexněji porozumět vedlejším účinkům, které 
mohou být pro pacienty škodlivé. Je však důležité zřetelně rozlišovat mezi vedlejšími účinky, 
k nimž došlo za běžných podmínek použití, a těmi, které nastaly za jiných okolností. Tento 
rozdíl musí být při podávání hlášení jasný.

Pozměňovací návrh 233
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána 
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána 
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv nebo jiným vhodným 
způsobem.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité, abychom nevytvářeli technické překážky, které by hlášení bránily. Ne každý má 
nutně přístup k internetu a někteří lidé mají obtíže s jeho používáním.
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Pozměňovací návrh 234
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích mohla být podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Or. de

Odůvodnění

Většina případů podezření je hlášena prostřednictvím dopisu nebo faxu. Pokud by jedinou 
možností bylo elektronické podávání hlášení, mohlo by to snížit ochotu hlásit tyto případy 
(zejména na straně zdravotnických pracovníků). Proto by mělo být k dispozici několik způsobů 
hlášení.

Pozměňovací návrh 235
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích mohla být podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Or. de

Odůvodnění

Podle zkušeností je většina případů podezření prostřednictvím dopisu nebo faxu. Pokud 
by jedinou možností bylo elektronické podávání hlášení, mohlo by to snížit ochotu hlásit tyto 
případy (zejména na straně zdravotnických pracovníků). Proto by mělo být k dispozici několik 
způsobů hlášení.
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Pozměňovací návrh 236
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů.

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách v medikaci nebo o nežádoucích 
účincích způsobených použitím mimo 
rozsah schváleného souhrnu údajů 
o přípravku, o nichž se dozví v rámci 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění dříve uvedeného kritéria „běžně používaných dávek“ z definice nežádoucích 
účinků (čl. 1, bod 11) znamená, že do hlášení o výskytu nežádoucích účinků budou napříště 
zahrnuty i chyby v medikaci a užití mimo rozsah rozhodnutí o registraci. Zprávy 
o nežádoucích účincích by proto měly obsahovat i informaci o tom, zda k nim došlo v rámci 
použití přípravku v souladu se schváleným souhrnem údajů. Do databáze by měly být 
zaneseny i informace o použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci, neboť to má význam 
z hlediska posouzení rizik.
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Pozměňovací návrh 237
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů,
přičemž upřesní, zda k nim došlo 
při dávkách běžně používaných u člověka
k prevenci, diagnostice a léčbě 
onemocnění, nebo za účelem obnovení, 
úpravy či ovlivnění fyziologické funkce, 
v důsledku chyby v medikaci či v rámci 
užití v rozporu se schváleným souhrnem 
údajů o přípravku.

Or. de

Odůvodnění

Rozšíření pojmu nežádoucí účinky na vedlejší účinky způsobené chybami v medikaci nebo 
použitím v rozporu se schváleným souhrnem údajů o přípravku (zejména nesprávným užitím 
a zneužitím léčivých přípravků) umožňuje komplexněji porozumět vedlejším účinkům, které 
mohou být pro pacienty škodlivé. Je však důležité zřetelně rozlišovat mezi vedlejšími účinky, 
k nimž došlo za běžných podmínek použití, a těmi, které nastaly za jiných okolností. Tento 
rozdíl musí být při podávání hlášení jasný.

Pozměňovací návrh 238
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách v medikaci nebo o nežádoucích 
účincích způsobených použitím mimo
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účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů.

rozsah schváleného souhrnu údajů 
o přípravku, o nichž se dozví v rámci 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů.

Or. de

Odůvodnění

Odstranění dříve uvedeného kritéria „běžně používaných dávek“ z definice nežádoucích 
účinků (čl. 1, bod 11) znamená, že do hlášení o výskytu nežádoucích účinků budou napříště 
zahrnuty i chyby v medikaci a užití mimo rozsah rozhodnutí o registraci. Zprávy 
o nežádoucích účincích by proto měly obsahovat i informaci o tom, zda k nim došlo v rámci 
použití přípravku v souladu se schváleným souhrnem údajů. Do databáze by měly být 
zaneseny i informace o použití mimo rozsah rozhodnutí o registraci, neboť to má význam 
z hlediska posouzení rizik.

Pozměňovací návrh 239
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků, pacientů, držitelů 
rozhodnutí o registraci a z programů 
pro hlášení chyb v medikaci a jejich 
předcházení.
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Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích bylo možné podávat
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv a dále 
prostřednictvím e-mailu, telefonu a faxu.

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení. 

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení. 

Držitelé rozhodnutí o registraci tyto zprávy 
nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance.

Držitelé rozhodnutí o registraci, 
zdravotničtí pracovníci a veřejnost tyto 
zprávy nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance, která musí být neprodleně 
a trvale zpřístupněna.

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů. 

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance, orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě a nezávislým 
programům pro hlášení chyb v medikaci 
a jejich předcházení. Rovněž zajistí, 
aby byly orgány, které jsou v uvedeném 
členském státě odpovědné za léčivé 
přípravky, informovány o veškerých 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
jsou hlášena orgánům odpovědným 
v tomto členském státě za bezpečnost 
pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků, pacientů, držitelů 
rozhodnutí o registraci a z programů 
pro hlášení chyb v medikaci a jejich 
předcházení.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích bylo možné podávat
prostřednictvím národních portálů pro 
bezpečnost léčiv a dále prostřednictvím e-
mailu, telefonu a faxu.

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení. 

2. Členské státy zašlou informace 
o veškerých nežádoucích účincích, které 
nastaly na jejich území, podle odstavce 1 
elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněné v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) do třiceti dnů
od jejich obdržení.

Držitelé rozhodnutí o registraci tyto zprávy 
nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance.

Držitelé rozhodnutí o registraci, 
zdravotničtí pracovníci a veřejnost tyto 
zprávy nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance, která musí být neprodleně 
a trvale zpřístupněna.

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů. 

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy měly jasný přehled o nežádoucích účincích, které se v jejich zemi 
objevují. Požadavkem, aby hlášení probíhalo prostřednictvím systému farmakovigilance 
daného členského státu, v němž k nežádoucímu účinku došlo, lze zajistit, aby byl obsah 
databáze Eudravigilance kvalitní.

Centralizace veškerých hlášení na evropské úrovni bez jakékoli regionální či vnitrostátní 
analýzy by navíc údaje rozmělnila a pozměnila, zabránila by jejich podrobné analýze 
a interpretaci, a v důsledku toho by způsobila neúčinnost databáze Eudravigilance

Pozměňovací návrh 241
Anne Delvaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků, pacientů, držitelů 
rozhodnutí o registraci a z programů 
pro hlášení chyb při medikaci a jejich 
předcházení.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích bylo možné podávat
prostřednictvím národních portálů pro 
bezpečnost léčiv a dále prostřednictvím e-
mailu, telefonu a faxu.

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení. 

2. Členské státy zašlou informace 
o veškerých nežádoucích účincích, které 
se objeví na jejich území, a to do 15 dnů 
od obdržení hlášení uvedeného 
v odstavci 1, nebo při neexistenci hlášení 
následující den poté, co se příslušný orgán 
o události dozvěděl, elektronicky
do databáze a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v článku 24 nařízení 
(ES) č. 726/2004 (dále jen „databáze 
Eudravigilance“).
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Držitelé rozhodnutí o registraci tyto zprávy 
nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance.

Držitelé rozhodnutí o registraci, 
zdravotničtí pracovníci a veřejnost tyto 
zprávy nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance, která musí být neprodleně 
trvale zpřístupněna.

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě. Rovněž 
zajistí, aby byly orgány, které jsou 
v uvedeném členském státě odpovědné 
za léčivé přípravky, informovány 
o veškerých podezřeních na nežádoucí 
účinky, která jsou hlášena orgánům 
odpovědným v tomto členském státě 
za bezpečnost pacientů. 

3. Členské státy zajistí, aby hlášení 
o chybách při medikaci, o nichž se dozví 
v rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance, orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů 
v příslušném členském státě a nezávislým 
programům pro hlášení chyb v medikaci 
a jejich předcházení. Rovněž zajistí, 
aby byly orgány, které jsou v uvedeném 
členském státě odpovědné za léčivé 
přípravky, informovány o veškerých 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
jsou hlášena orgánům odpovědným 
v tomto členském státě za bezpečnost 
pacientů.

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Držitelé rozhodnutí o registraci musí
poskytovat agentuře pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti, jejichž 
součástí jsou:

1. Držitelé rozhodnutí o registraci musejí
poskytovat agentuře pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti 
v těchto případech:

a) souhrny údajů relevantních 
pro prospěšnost a rizika daného léčivého 
přípravku;

a) pokud byl tento požadavek stanoven 
jako podmínka registrace podle článku 
21a nebo článku 22, nebo

b) vědecké hodnocení poměru rizika 
a prospěšnosti daného léčivého přípravku;

b) pokud bylo určeno rozhodné datum 
Společenství a příslušná četnost 
předkládání pravidelně aktualizovaných 
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zpráv o bezpečnosti přípravku v souladu 
s čl. 107c odst. 3 a 4, s výhradou 
podmínek stanovených v čl. 107c odst. 5.

Hodnocení zmíněné v bodě b) musí 
vycházet z dostupných údajů, včetně 
údajů z klinických hodnocení 
při nepovolených indikacích 
a v nepovolených populačních skupinách.
Pravidelné aktualizační zprávy 
o bezpečnosti se zasílají elektronicky.
2. Agentura předává zprávy podle 
odstavce 1 Poradnímu výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, Výboru pro humánní 
léčivé přípravky a koordinační skupině.

2. Pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti obsahují:

a) vědecké hodnocení poměru rizika 
a prospěšnosti daného léčivého přípravku;
b) veškeré údaje týkající se objemu 
prodeje daného léčivého přípravku 
a veškeré údaje o četnosti předepisování, 
které má držitel rozhodnutí o registraci 
k dispozici.
Hodnocení zmíněné v bodě b) musí 
vycházet z dostupných údajů, včetně 
údajů z klinických hodnocení 
při nepovolených indikacích 
a v nepovolených populačních skupinách.
Pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti se zasílají elektronicky.

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:
a) pokud byl tento požadavek stanoven 
jako podmínka registrace podle článku 
21a nebo článku 22; nebo
b) pokud bylo určeno rozhodné datum 
Společenství a příslušná četnost 
předkládání pravidelných aktualizačních 
zpráv o bezpečnosti v souladu s čl. 107c 
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odst. 3 a 4, s výhradou podmínek 
stanovených v čl. 107c odst. 5.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti by nemusely být nezbytné 
ani pro některé starší původní léčivé přípravky, se zdá, že k vyloučení generik apod. není 
důvod. Je spravedlivější, aby se na všechny druhy léčivých přípravků vztahoval stejný systém. 

Pozměňovací návrh 243
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 b – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10,
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze každé tři roky, s výjimkou 
těchto případů:

Or. fr

Odůvodnění

Exempting certain types of medicines from the rules on periodic safety update reports 
(generic medicines, medicines whose active substances have had a well-established medical 
use for at least ten years, certain homeopathic medicines, certain traditional, plant-based 
medicines, etc.) can be problematic. In the case of generics, if the branded product is no 
longer on the market, there will be no further periodic reports available for those medicines. 
Also, adverse effects may appear long after products are placed on the market (as with 
DiAntalvic, for example). So there cannot be a systematic exemption for certain medicines, 
but a longer reporting period is acceptable.
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Pozměňovací návrh 244
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107b – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku jsou 
u léčivých přípravků podle článků 10, 10a 
nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku jsou 
u léčivých přípravků podle článků 10, 10a,
10c a 16 a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Homeopatické léčivé přípravky v sobě spojují kvalitu a nízké riziko založené na dlouhodobých 
zkušenostech a tradici v EU. To platí i pro homeopatické léčivé přípravky, jejichž registrace 
byla schválena v souladu s článkem 16. Na tyto přípravky by se měla vztahovat výjimka 
podobně jako na jiné srovnatelně bezpečné přípravky.

Pozměňovací návrh 245
Holger Krahmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 b – odst. 3 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

3. Držitelé rozhodnutí o registraci nejsou
u léčivých přípravků podle článků 10, 10a 
nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 až 16a povinni předkládat 
pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti těchto přípravků. Odchylně 
jsou držitelé rozhodnutí o registraci 
povinni předkládat pravidelně 
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aktualizované zprávy o bezpečnosti 
v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Vyjmutí zavedených léčivých přípravků z povinnosti předkládat pravidelně aktualizované 
zprávy o bezpečnosti je odůvodněno tím, že tyto přípravky jsou na trhu již dlouho a jejich 
bezpečnostní profil je znám a zdokumentován. V důsledku toho je zjevně zbytečné, 
aby regulační orgány požadovaly zprávy o těchto přípravcích, které držitele rozhodnutí 
o registraci zatěžují a přitom nemají žádnou hodnotu z hlediska bezpečnosti spotřebitele. 
V současném návrhu Komise je však výjimka nejasně formulována a měla by být upřesněna. 

Pozměňovací návrh 246
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 b – odst. 3 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

Odchylně od odstavce 1 tohoto článku jsou 
u léčivých přípravků podle článků 10, 10a 
nebo 10c a 16 a u léčivých přípravků podle 
článku 16a držitelé rozhodnutí o registraci 
povinni předkládat pravidelné aktualizační 
zprávy o bezpečnosti pro tyto přípravky 
pouze v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky uvedené v článku 16 směrnice mají srovnatelný bezpečnostní profil jako ty, 
které jsou uvedeny v článcích 10, 10a, 10c a 16a. Nedotčen je článek 16 odst.3.
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Pozměňovací návrh 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 b – odst. 3 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c, u přípravků obsahujících 
účinné látky splňující kritéria pojmu 
dobře zavedeného léčebného použití podle 
přílohy I část II bod 1a této směrnice
a u léčivých přípravků podle článků 16
nebo 16a držitelé rozhodnutí o registraci 
povinni předkládat pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti těchto 
přípravků pouze v těchto případech:

Or. en

Odůvodnění

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Pozměňovací návrh 248
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 c – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Držitelé rozhodnutí o registraci, která 
byla schválena před [vložte konkrétní 
datum – datum uvedené v čl. 3 odst. 1 
druhém pododstavci] a u níž četnost ani 
data předkládání pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti nejsou 
stanoveny jako její podmínka, budou 
předkládat pravidelné aktualizační zprávy 
o bezpečnosti podle druhého pododstavce 
tohoto odstavce, dokud se v registraci 
nestanoví jiná četnost nebo jiná data 
předkládání těchto zpráv nebo se tato 
četnost a data neurčí v souladu s odstavci 
3, 4, 5 nebo 6.

2. Držitelé rozhodnutí o registraci, která 
byla schválena před [vložte konkrétní 
datum – datum uvedené v čl. 3 odst. 1 
druhém pododstavci] a u níž četnost ani 
data předkládání pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti nejsou 
stanoveny jako její podmínka, budou 
předkládat pravidelné aktualizační zprávy 
o bezpečnosti podle druhého pododstavce 
tohoto odstavce, dokud se v registraci 
nestanoví jiná četnost nebo jiná data
předkládání těchto zpráv nebo se tato 
četnost a data neurčí v souladu s odstavci 
3, 4, 5 nebo 6. Tato povinnost 
se nevztahuje na přípravky uvedené 
v článku 107b odst. 3, ledaže pro ně platí 
podmínky stanovené v čl. 107b odst. 3 
písm. a) a b).

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je zjednodušit postupy farmakovigilance a zajistit jejich přiměřenost. 
Znění čl. 107c odst. 2 v současnosti neodpovídá zavedení obecné výjimky pro přípravky 
uvedené v čl. 107b odst. 3. K zajištění důsledného přístupu se tedy musí výjimka použít 
i v tomto ustanovení. Vzhledem k tomu, že orgány mohou v jednotlivých případech stále 
vyžadovat pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti přípravku, neměla by tato výjimka 
na zdraví pacientů žádný vliv.

Pozměňovací návrh 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 g – odst. 1, 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 

1. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
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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 implementaci tohoto stanoviska.

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 implementaci tohoto stanoviska. 
Před přijetím takového rozhodnutí musí 
koordinační skupina umožnit dotyčným 
držitelům rozhodnutí o registraci, 
aby v daných lhůtách, které musejí být 
stanoveny, podali písemné či ústní 
vysvětlení.

2. Přijme-li koordinační skupina stanovisko 
na základě konsenzu, předseda tuto shodu 
zaznamená a informuje o tom držitele 
rozhodnutí o registraci. Členské státy 
v souladu se stanoviskem koordinační 
skupiny a se stanoveným časovým 
rozvrhem pro jeho implementaci dotčené 
registrace buď ponechají beze změn, 
změní, pozastaví, nebo zruší a informují 
o tom Komisi a koordinační skupinu.

Není-li možné přijmout stanovisko 
na základě konsenzu, předá se Komisi 
většinové stanovisko a Komise použije 
postup stanovený v článcích 33 a 34. 
Odchylně od čl. 34 odst. 1 se však použije 
postup podle čl. 121 odst. 2.

2. Přijme-li koordinační skupina stanovisko 
na základě konsenzu, předseda tuto shodu 
zaznamená a informuje o tom držitele 
rozhodnutí o registraci. Členské státy 
v souladu se stanoviskem koordinační 
skupiny a se stanoveným časovým 
rozvrhem pro jeho implementaci dotčené 
registrace buď ponechají beze změn, 
změní, pozastaví, nebo zruší a informují 
o tom Komisi a koordinační skupinu.

Není-li možné přijmout stanovisko 
na základě konsenzu, předá se Komisi 
většinové stanovisko a Komise použije 
postup stanovený v článcích 33 a 34. 
Odchylně od čl. 34 odst. 1 se však použije 
postup podle čl. 121 odst. 2. Lze uplatnit 
i fáze postupu popsané v čl. 32 odst. 4 
směrnice 2004/83/ES.

3. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
podle s čl. 107e odst. 1, je-li mezi těmito 
registracemi alespoň jedna registrace 
schválená v souladu s postupem podle 
nařízení (ES) č. 726/2004, Výbor 
pro humánní léčivé přípravky do 30 dnů 

3. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
podle čl. 107e odst. 1, je-li mezi těmito 
registracemi alespoň jedna registrace 
schválená v souladu s postupem podle 
nařízení (ES) č. 726/2004, Výbor 
pro humánní léčivé přípravky do 30 dnů 
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od obdržení zprávy Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení.

od obdržení zprávy Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení. 
Lze uplatnit i fáze postupu popsané v čl. 9 
odst. 2 nařízení 726/2004/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Konečná rozhodnutí musejí být přijímána důsledně podle stejného postupu jako ostatní 
regulační postupy s přihlédnutím k naléhavé povaze otázek, které bude možná nutné řešit.

Pozměňovací návrh 250
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 implementaci tohoto stanoviska.

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 implementaci tohoto stanoviska. Toto 
stanovisko bude neprodleně zveřejněno, 
a to včetně uvedení všech menšinových 
názorů.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 251
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 g – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
podle s čl. 107e odst. 1, je-li mezi těmito 
registracemi alespoň jedna registrace 
schválená v souladu s postupem podle 
nařízení (ES) č. 726/2004, Výbor 
pro humánní léčivé přípravky do 30 dnů 
od obdržení zprávy Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení.

3. Při jediném posuzování pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti 
týkajících se více než jedné registrace 
podle čl. 107e odst. 1, je-li mezi těmito 
registracemi alespoň jedna registrace 
schválená v souladu s postupem podle 
nařízení (ES) č. 726/2004, Výbor 
pro humánní léčivé přípravky do 30 dnů 
od obdržení zprávy Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení.
Toto stanovisko bude neprodleně 
zveřejněno, a to včetně uvedení všech 
menšinových názorů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát zahájí postup podle tohoto 
oddílu tím, že informuje ostatní členské 
státy, agenturu a Komisi, nastane-li jeden 
z těchto případů:

1. Členský stát zahájí postup podle tohoto 
oddílu tím, že informuje ostatní členské 
státy, agenturu, Komisi a případně dotyčné 
držitele rozhodnutí o registraci, nastane-li 
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jeden z těchto případů:
a) členský stát zvažuje pozastavení nebo 
zrušení určité registrace;

a) členský stát na základě výsledku 
hodnocení údajů farmakovigilance 
zvažuje jedno z následujících regulačních 
opatření:
– pozastavení nebo zrušení určité 
registrace;

b) členský stát zvažuje zákaz vydávání 
určitého léčivého přípravku;

– zákaz vydávání určitého léčivého 
přípravku;

c) členský stát zvažuje odmítnutí 
prodloužení určité registrace;

– odmítnutí prodloužení určité registrace;

d) držitel registrace členský stát 
informoval, že na základě obav 
o bezpečnost přerušil dodávky léčivého 
přípravku na trh nebo stáhl registraci, nebo 
že má v úmyslu tak učinit;

b) držitel registrace členský stát 
informoval, že na základě obav 
o bezpečnost přerušil dodávky léčivého 
přípravku na trh nebo stáhl registraci, nebo 
že má v úmyslu tak učinit;

e) členský stát se domnívá, že jsou 
zapotřebí nové kontraindikace, snížení 
doporučené dávky nebo omezení indikací;
f) členský stát provedl inspekci týkající se 
farmakovigilance a zjistil závažné 
nedostatky.

c) členský stát provedl inspekci týkající se 
farmakovigilance a zjistil závažné 
nedostatky.

Or. fr

Odůvodnění

Musí existovat možnost velmi rychle informovat držitele rozhodnutí o registraci v okamžiku, 
kdy byl postup zahájen, aby mohl shromáždit důkazy a informace nezbytné pro rychlý průběh 
postupu. Vzhledem k tomu, že se na případy vyžadující přezkoumání nebo omezení registrace 
vztahuje článek 31 směrnice 2001/81/EC, je třeba vyloučit zmatky a byrokracii v důsledku 
paralelního postupu.

Pozměňovací návrh 253
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 k – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance danou věc 
posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení.

2. Poradní výbor pro posuzování rizik 
a prospěšnosti v rámci farmakovigilance 
danou věc posoudí. Pro účely tohoto 
posouzení může uspořádat veřejné slyšení, 
které bude součástí analýzy rizik 
a prospěšnosti. 

Veřejná slyšení se oznámí prostřednictvím 
evropského webového portálu věnovaného 
bezpečnosti léčiv. Toto oznámení musí 
obsahovat informace o tom, jak se držitelé 
rozhodnutí o registraci a veřejnost mohou 
zúčastnit.

Veřejná slyšení se oznámí prostřednictvím 
evropského webového portálu věnovaného 
bezpečnosti léčiv. Toto oznámení musí 
obsahovat informace o tom, jak se držitelé 
rozhodnutí o registraci a veřejnost mohou 
zúčastnit.

Agentura umožní všem, kteří o to požádají, 
zúčastnit se slyšení buď osobně, nebo 
prostřednictvím internetových technologií.

Agentura umožní všem, kteří o to požádají, 
zúčastnit se slyšení buď osobně, nebo 
prostřednictvím internetových technologií.

Má-li držitel rozhodnutí o registraci nebo 
jiná osoba, jež hodlá poskytnout informace, 
důvěrné informace obchodní povahy 
týkající se předmětu postupu, může 
požádat o možnost předložit tyto informace 
Poradnímu výboru pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance v neveřejném 
slyšení.

Má-li držitel rozhodnutí o registraci nebo 
jiná osoba, jež hodlá poskytnout informace, 
důvěrné informace obchodní povahy 
týkající se předmětu postupu, může 
požádat o možnost předložit tyto informace 
Poradnímu výboru pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance v neveřejném 
slyšení.

Je-li organizováno veřejné slyšení, musí 
být na jeho závěr zveřejněna předběžná 
zpráva.

Or. fr

Odůvodnění

Organising public hearings is one way to make the pharmacovigilance system more 
transparent. However, the period at the end of which the Pharmacovigilance Advisory 
Committee makes a recommendation with a statement of reasons (60 days) is rather long. In 
order to prevent any alarmist or unsettling coverage in the media it is important to be able to 
publish a preliminary report at the conclusion of the public hearing, without prejudging the 
Committee’s final conclusions. It is also important for the hearing to consider both benefits 
and risks, rather than merely taking a risk analysis approach. The most important thing is for 
the risk/benefit ratio to be positive.
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Pozměňovací návrh 254
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 k – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance danou věc 
posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení.

2. Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance danou věc posoudí. 
Pro účely tohoto posouzení může uspořádat 
veřejné slyšení, jehož se musí zúčastnit 
zpravodaj Výboru pro humánní léčivé 
přípravky pro daný přípravek, nebo 
zpravodaj koordinační skupiny, jsou-li 
na základě vědeckých údajů splněna 
objektivní kritéria, se zohledněním 
účinnosti a prospěšnosti dotyčných 
přípravků a dřívějšího posouzení rizik 
a prospěšnosti, které provedl Výbor 
pro humánní léčivé přípravky, nebo 
koordinační skupina v souladu 
s postupem schvalování registrací podle 
článku 107l. Agentura na základě 
konzultace s dotyčnými stranami 
vypracuje pokyny pro organizaci 
a realizaci veřejných slyšení.

Or. fr

Odůvodnění

Pořádání veřejných slyšení ze strany výboru je odpovídajícím nástrojem za předpokladu, 
že jsou vedena řádně a s náležitým zohledněním nejen rizik, ale i prospěšnosti dotyčných 
přípravků, aby mohly být diskuze o přípravcích věrohodné a objektivní. Hlavním cílem je 
chránit dobrý zdravotní stav pacienta a porovnat rizika a prospěšnost léčivých přípravků 
na základě veškerých poskytnutých informací.
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Pozměňovací návrh 255
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 k – odst. 3 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 60 dnů od okamžiku, kdy byly 
informace poskytnuty, učiní Poradní výbor 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance doporučení a uvede 
důvody, z nichž toto doporučení vychází. 
Tímto doporučením může být některé 
z následujících doporučení nebo jejich 
kombinace:

3. Do 60 dnů od okamžiku, kdy byly 
informace poskytnuty, učiní Poradní výbor 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance doporučení a uvede 
důvody, z nichž toto doporučení vychází, 
a dále zohlední prospěšnost dotyčných 
přípravků, jak ji posoudil Výbor 
pro humánní léčivé přípravky, nebo 
koordinační skupina v souladu 
s postupem schvalování registrací podle 
článku 107l. Tímto doporučením může být 
některé z následujících doporučení nebo 
jejich kombinace:

Or. fr

Odůvodnění

Pořádání veřejných slyšení ze strany výboru je odpovídajícím nástrojem za předpokladu, 
že jsou vedena řádně a s náležitým zohledněním nejen rizik, ale i prospěšnosti dotyčných 
přípravků, aby mohly být diskuze o přípravcích věrohodné a objektivní. Hlavním cílem je 
chránit dobrý zdravotní stav pacienta a porovnat rizika a prospěšnost léčivých přípravků 
na základě veškerých poskytnutých informací.

Pozměňovací návrh 256
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 107 m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zveřejní doporučení, stanoviska 
a rozhodnutí podle článků 107b až 107l 
prostřednictvím evropského webového 

Agentura zveřejní konečné výsledky 
(doporučení, stanoviska a konečná 
rozhodnutí) podle článků 107b až 107l 
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portálu věnovaného bezpečnosti léčiv. prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv.

Or. fr

Odůvodnění

Informace, které budou na tomto webovém portálu zveřejněny, musejí být komplexní, ne však 
složité.

Pozměňovací návrh 257
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 n – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato kapitola se použije
pro neintervenční poregistrační studie 
bezpečnosti, které iniciuje, řídí nebo 
financuje držitel rozhodnutí o registraci, 
ať už z vlastní vůle, nebo na základě 
požadavku podle článků 21a nebo 22a, 
a jejichž součástí je 
sběr údajů od pacientů nebo 
zdravotnických pracovníků.

1. Postupy stanovené v článcích 107o 
až 107r se použijí pro neintervenční 
poregistrační studie bezpečnosti, které 
iniciuje, řídí nebo financuje držitel 
rozhodnutí o registraci, ať už z vlastní vůle, 
nebo na základě požadavku podle článků 
21a nebo 22a, a jejichž součástí je sběr 
údajů od pacientů nebo zdravotnických 
pracovníků.

Or. es

Odůvodnění

It is unrealistic to oblige the new Pharmacovigilance Risk Assessment Advisory Committee 
(PRAAC) to review all post-authorisation safety studies (PASS) before they are conducted.

The requirement of prior authorisation of all such studies by the PRAAC, as stipulated in the 
legislative proposal, would apply to an extremely large number of studies, including, for 
example :

- Studies conducted by independent researchers partly financed by the pharmaceutical 
industry 

- Studies in which safety is only a secondary purpose (e.g. pharmaco-economic studies), 
which would fall within the definition of PASS in the legislative proposal (Article 1, 
point 15).
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We consider that it is important to have a monitoring system for this type of study that 
ensures, as required by point 2 of the same article, that the purpose is scientific and not 
promotional.

For this task, however, monitoring at the level of the Member States would be more efficient, 
since it would avoiding blocking the PRAAC, as well as more appropriate, since the 
promotional activities of the pharmaceutical industry usually focus on the health services of 
the individual Member States. Moreover, many Member State have already acquired 
considerable experience in monitoring such studies. In Spain, for example, legislation that 
has been in force for several years provides that studies of this type, undertaken voluntarily 
by pharmaceutical laboratories, require prior authorisation by the health authorities of the 
autonomous regional communities.

Pozměňovací návrh 258
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) užívání mezinárodně dohodnuté 
terminologie, formátů a standardů 
pro provádění farmakovigilance;

3) užívání mezinárodně dohodnuté 
terminologie, formátů a standardů 
pro provádění farmakovigilance
umožňující zachovat klinický význam 
hlášeného případu;

Or. en

Odůvodnění

Povinnost dodržovat standardy mezinárodní konference o harmonizaci prohlubuje
konceptuální a odbornou závislost zdravotnických orgánů na farmaceutických laboratořích. 
Organizaci systému farmakovigilance na evropské úrovni by pomohla správná evropská 
praxe v oblasti farmakovigilance. Tato správná praxe musí být vypracována otevřeně, 
transparentním postupem konzultací na základě potřeb evropských pacientů a z vědeckého 
pohledu.
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Pozměňovací návrh 259
Linda McAvan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států 
a držitelů rozhodnutí o registraci; 

5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států 
a držitelů rozhodnutí o registraci, včetně 
způsobu prezentace shromážděných 
informací. Shromážděné informace 
musejí rozlišovat nežádoucí účinky 
způsobené předávkováním, nesprávným 
užitím, zneužitím, chybami v medikaci 
a ty, které nastaly během 
hodnocení léčivých přípravků či 
při expozici tomuto přípravku při práci;

Or. en

Odůvodnění

Mají-li příslušné orgány mít možnost provést řádné hodnocení a přijmout návazná opatření, 
musejí umět rozlišovat mezi jednotlivými druhy nežádoucích účinků, jelikož v případě každého 
z nich se postupuje různě (dodatečná varování, kontraindikace, pozastavení registrace apod.).

Pozměňovací návrh 260
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států 
a držitelů rozhodnutí o registraci;

5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států 
a držitelů rozhodnutí o registraci, včetně 
způsobu prezentace shromážděných 
informací. Shromážděné informace 
musejí být za účelem správného 
hodnocení a realizace návazných opatření 
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prezentovány tak, aby bylo možné 
rozlišovat různé druhy nežádoucích 
účinků, včetně účinků způsobených 
předávkováním, nesprávným užitím, 
zneužitím, chybami v medikaci a těch, 
které nastaly během hodnocení léčivých 
přípravků či při expozici tomuto přípravku 
při práci.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska hodnocení a následných opatření musí být možné rozlišovat mezi jednotlivými 
druhy nežádoucích účinků, jelikož v případě každého z nich se postupuje různě (dodatečná 
varování, kontraindikace, pozastavení registrace apod.).

Pozměňovací návrh 261
Michèle Rivasi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zmíněné pokyny zohlední mezinárodní 
harmonizaci v oblasti farmakovigilance 
a v případě potřeby se přepracují tak, 
aby zohledňovaly technický a vědecký 
pokrok.

Zmíněné pokyny budou vycházet z potřeb 
pacienta z vědeckého pohledu a zohlední 
mezinárodní harmonizaci v oblasti 
farmakovigilance a v případě potřeby 
se přepracují tak, aby zohledňovaly 
technický a vědecký pokrok.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 108 odst. 3.
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Pozměňovací návrh 262
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zmíněné pokyny zohlední mezinárodní 
harmonizaci v oblasti farmakovigilance 
a v případě potřeby se přepracují tak, 
aby zohledňovaly technický a vědecký 
pokrok.

Zmíněné pokyny zohlední mezinárodní 
harmonizaci v oblasti farmakovigilance 
a v případě potřeby se přepracují tak, 
aby zohledňovaly technický a vědecký 
pokrok. 

Komise pro účely tohoto článku a čl. 102 
odst. 3 ve spolupráci s agenturou, 
členskými státy a zúčastněnými subjekty, 
vypracuje podrobné pokyny o správné 
praxi pro uchovávání hlášení lékárnami 
a dalšími subjekty, které vydávají či 
aplikují léčivé přípravky, aby zajistila 
takové uchovávání hlášení, které bude 
nutné v případě, že bude třeba předložit 
zprávu o farmakovigilanci nebo 
poskytnout informace nutné pro držitele 
rozhodnutí o registraci, který provádí 
hodnocení nežádoucích účinků, 
či usnadnit další šetření ze strany držitele 
rozhodnutí o registraci a příslušného 
vnitrostátního orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Kvalita systému farmakovigilance je přímo závislá na kvalitě údajů jednotlivých hlášení. 
Navrhované doplnění článku 108 by zajistilo jednotnost obsahu formulářů hlášení, které 
se používají pro přímé hlášení zdravotnických pracovníků a pacientů do systému 
Eudravigilance.
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Pozměňovací návrh 263
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 23
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 116 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány pozastaví, zruší, odejmou 
nebo změní registraci, pokud dojdou 
k názoru, že je určitý přípravek škodlivý 
nebo že nemá léčebnou účinnost nebo 
že poměr rizika a prospěšnosti není 
pozitivní či že jeho kvalitativní 
a kvantitativní složení neodpovídá 
deklarovanému. Má se za to, že léčivý 
přípravek nemá léčebnou účinnost, pokud 
se dospěje k závěru, že s ním nelze
dosáhnout léčebných výsledků.

Příslušné orgány pozastaví, zruší, odejmou 
nebo změní registraci, pokud dojdou 
k názoru, že je určitý přípravek škodlivý 
nebo že nemá léčebnou účinnost nebo 
že poměr rizika a prospěšnosti není 
pozitivní či že jeho kvalitativní 
a kvantitativní složení neodpovídá 
deklarovanému. Má se za to, že léčivý 
přípravek nemá léčebnou účinnost, pokud 
není možné prokázat, že s ním lze
dosáhnout léčebných výsledků.

Or. de

Odůvodnění

Nemožnost dosažení léčebných výsledků nelze prokázat. 

Pozměňovací návrh 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 119 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 119a

Environmentální dohled a ochrana
Členské státy stanoví jeden či více 
vnitrostátních orgánů, které budou 
sledovat nežádoucí účinky léčivých 
přípravků na veřejné zdraví nebo životní 
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prostředí. Pokud jeden z těchto orgánů 
zjistí vyšší environmentální riziko, než 
bylo uvedeno v posouzení dle čl. 8 odst. 3 
písm. ca) nebo zjistí nové nežádoucí 
účinky na životní prostředí, neprodleně 
předá veškerá zjištění Evropské agentuře 
pro léčivé přípravky a příslušnému 
orgánu. Po získání těchto informací 
agentura posoudí, zda poměr rizik 
a prospěšnosti zůstává s ohledem na nová 
zjištění i nadále příznivý. To však nesmí 
vést k odejmutí registrace lékům, které 
jsou nezbytné k léčení život ohrožujících 
a závažných onemocnění.“

Or. en

Odůvodnění

Zbytky léčiv jsou přítomny v pitné vodě a povrchových vodách ve většině členských států. 
Vzhledem k tomu, že světové zdroje vody jsou omezené, je třeba chránit zdroje vody 
pro vodovodní sítě před znečištěním. Pokud by tomu tak nebylo, vzroste nedobrovolná 
a nevyhnutelná expozice těhotných žen léčivům, což zvýší riziko vrozených vad.

Pozměňovací návrh 265
Michail Tremopoulos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 24 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 119 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 119a

Sledování životního prostředí
Členské státy stanoví jeden či více 
vnitrostátních orgánů, které budou 
sledovat nežádoucí účinky léčivých 
přípravků na životní prostředí. Pokud 
jeden z těchto orgánů vyšší zjistí 
environmentální riziko, než bylo uvedeno 
v posouzení dle čl. 8 odst. 3 písm. ca) nebo 
zjistí nové nežádoucí účinky na životní 
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prostředí, neprodleně předá veškerá 
zjištění příslušnému orgánu. Po obdržení 
těchto informací příslušný orgán posoudí, 
zda poměr rizik a prospěšnosti zůstává 
s ohledem na nová zjištění i nadále 
příznivý.“ 

Or.en

Odůvodnění

Farmakovigilance by měla být rozšířena tak, aby zahrnovala i dopad na životní prostředí. 

Pozměňovací návrh 266
János Áder

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněno 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 
této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 
tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo od 
uplynutí tříleté lhůty počínající uvedeným
datem, podle toho, co nastane dříve.

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo
v souhrnu údajů o přípravku a příbalové 
informaci případně uvedeno, že přípravek 
je pod intenzivním dohledem, a aby byly 
uvedeny veškeré nové informace, které 
se přípravku týkají, zajistí členské státy, 
aby byl tento požadavek uplatněn 
na registrace schválené před datem 
uvedeným v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci této směrnice od prodloužení 
takové registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 
toho, co nastane dříve.

Or.hu

Odůvodnění

Viz předchozí pozměňovací návrh a jeho odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 267
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo 
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněno 
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 
této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 
tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo 
od uplynutí tříleté lhůty počínající 
uvedeným datem, podle toho, co nastane 
dříve.

vypouští se

Or.fr

Odůvodnění

Toto vložení shrnutí nejdůležitějších informací je nadbytečné (shrnutím důležitých informací 
je vlastně souhrn údajů o přípravku), mohlo by u pacientů (kteří by možná přehlédli důležité 
informace obsažené v souhrnu údajů o přípravku, nikoli však ve shrnutí nejdůležitějších 
informací) působit nejasnosti a vést k problémům se srozumitelností (např. v případě 
příbalových informací vydávaných v několika jazycích

Pozměňovací návrh 268
Pilar Ayuso

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo 
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněno 
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 
této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 
tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo 
od uplynutí tříleté lhůty počínající 
uvedeným datem, podle toho, co nastane 
dříve.

vypouští se

Or.fr

Odůvodnění

It seems counterproductive to create a new ‘essential information’ section in the summary of 
product characteristics and the package leaflet, both of which already summarise the 
essential information. Including a new paragraph on ‘essential information’ would also water 
down the rest of the summary of product characteristics and the package leaflet, which 
already give important information. The risk would be that a health professional or patient 
would focus only on the new ‘essential information’ section and wrongly overlook the other 
sections. Also, the addition of a new section would make the summary of product 
characteristics and the package leaflet longer and more complicated, which would put people 
off reading them.

Pozměňovací návrh 269
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněno shrnutí 
základních informací nezbytných 
k bezpečnému a účinnému používání 
léku, podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 odst. 1 

1. Pokud jde o požadavek, aby byl
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněn profil 
nežádoucích účinků léčivého přípravku, 
podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 odst. 1 
písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve znění 
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písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve znění 
této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 
tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo 
od uplynutí tříleté lhůty počínající 
uvedeným datem, podle toho, co nastane 
dříve.

této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 
tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo 
od uplynutí tříleté lhůty počínající 
uvedeným datem, podle toho, co nastane 
dříve. 

Or.en

Odůvodnění

Vložení shrnutí je o to problematičtější, že nejsou definovány jeho jednotlivé prvky. Nese 
s sebou riziko, že si pacient přečte jen tuto část, ačkoli by v podstatě měl přečíst celou 
příbalovou informaci. Problémy se srozumitelností příbalové informace se doplněním shrnutí 
neřeší. Měly by se namísto toho řešit přezkoumáním předpisů o příbalové informaci.

Pozměňovací návrh 270
Andres Perello Rodriguez

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 28
Směrnice 2001/83/ES
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Přechodné ustanovení 

1. Pokud jde o požadavek, aby držitel 
rozhodnutí o registraci předložil 
informace o nežádoucích účincích 
elektronicky do databáze Eudravigilance 
uvedené v čl. 107 odst. 3 této směrnice, 
zajistí členské státy, aby byl uvedený 
požadavek uplatněn, jakmile funkčnost 
databáze umožní poskytovat informace 
o nežádoucích účincích, které budou 
úplné a v odpovídající kvalitě a budou 
obsahovat základní zdravotnické údaje, 
systematicky utříděné údaje o léčivých 
přípravcích, patřičně odlišovat zprávy 
o sledování nežádoucích 
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účinků a vylučovat duplicitní případy.
2. Řídící rada agentury na základě 
nezávislého šetření potvrdí, že je databáze 
funkční v souladu s odstavcem 1.

Or.es

Odůvodnění

The Commission’s proposal concerning the processing of information on cases of suspected 
adverse reactions received by market authorisation holders involves a substantial change to 
existing procedures.

It therefore seems inadvisable that the new procedure come into force without guarantees of 
the proper functioning of Eudravigilance. It must be borne in mind that, under the system 
proposed, Eudravigilance will receive data from different sources, which will create greater 
opportunities for the introduction of inaccurate information.

For that reason, it is essential to ensure that the Eudravigilance database does not contain 
reports:

- lacking minimum valid health data concerning the suspected adverse reaction,

- in which data on medicinal products has been introduced that does not permit their 
active agents to be identified according to a common codification system,

- that count, and evaluate as separate cases, one and the same case received at different 
times or from different sources (companies, national authorities or the European 
Medicines Agency itself).


