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humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se 
zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování 
informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis

Návrh nařízení – pozměňující akt
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))



PE441.030v01-00 2/23 AM\813618CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\813618CS.doc 3/23 PE441.030v01-00

CS

Pozměňovací návrh 3
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je nepodložený. Nepředkládá řádnou informační strategii, která by odpovídala 
potřebám pacientů. Místo toho je jeho jediným účelem oprávnit průmysl, který má 
nezpochybnitelné zájmy, k šíření „informací“. Návrh smazává rozlišení mezi reklamou a 
informacemi, což nejlépe dokládá pokus o umožnění zveřejňování „informací“ v tištěných 
sdělovacích prostředcích. Řádná informační strategie musí být mnohem širší a vedená 
příslušnými orgány, nikoli farmaceutickými společnostmi. Nová Komise by měla předložit 
nový návrh, aby ten stávající nemusel EP zcela přepracovat.

Pozměňovací návrh 4
Gilles Pargneaux

Návrh nařízení – pozměňující akt
–

Proposition de rejet

Evropský parlament zamítá návrh 
Komise.

Or. fr

Odůvodnění

Tento legislativní návrh umožňuje farmaceutickým společnostem přímou propagaci jejich 
výrobků. Zdá se, že jedinou motivací Evropské komise pro předložení návrhu na změnu 
platných právních předpisů bylo vyjít vstříc obchodním zájmům farmaceutických společností 
rozšířením jejich trhů. Tento návrh nepředstavuje žádný přínos ani pro evropské občany, ani 
pro členské státy. Znamená naopak zvýšení nákladů a ohrožení pacientů. Musí proto být zcela 
revidován.
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Pozměňovací návrh 5
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby bylo zajištěno přiměřené 
financování těchto činností souvisejících 
s poskytováním informací, je třeba 
stanovit, že držitelé rozhodnutí o registraci 
platí agentuře poplatky.

(5) Aby bylo zajištěno přiměřené 
financování těchto činností souvisejících 
s monitorováním sdělení držitele 
rozhodnutí o registraci adresovaných 
veřejnosti, je třeba stanovit, že držitelé 
rozhodnutí o registraci platí agentuře 
poplatky.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V čl. 9 odst. 4 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
„a) návrh souhrnu údajů o přípravku 
podle článku 11 směrnice 2001/83/ES. 
Uvádí další dostupné možnosti léčby a 
informuje o tom, zda nový léčivý 
přípravek představuje terapeutický posun. 
Uvádí rovněž výsledky hlasování ve 
vědeckých výborech agentury, zejména 
počet hlasů, kterými byl daný léčivý 
přípravek schválen;“

Or. en

Odůvodnění

Pacienti se zajímají především o komparativní informace. Tyto informace by měly být 
zahrnuty do souhrnu údajů o přípravku.
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Pozměňovací návrh 7
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V čl. 9 odst. 4 se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
„a) návrh souhrnu údajů o přípravku 
podle článku 11 směrnice 2001/83/ES. 
Uvádí další dostupné možnosti léčby a 
informuje o tom, zda nový léčivý 
přípravek představuje terapeutický posun. 
Uvádí rovněž výsledky hlasování ve 
vědeckých výborech agentury, zejména 
počet hlasů, kterými byl daný léčivý 
přípravek schválen;“

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé a komparativní informace umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace již tyto komparativní informace 
poskytují, tato praxe by však měla být rozšířena na všechny léčivé přípravky. Informace 
o výsledcích hlasování ve vědeckých výborech agentury jsou osvědčeným postupem v oblasti 
transparentnosti. Poskytují rovněž velmi cenné informace zdravotnickým pracovníkům a 
umožňují jim lépe porozumět postupu rozhodování o schválení nového léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 8
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V čl. 9 odst. 4 se písmeno e) 
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nahrazuje tímto:
„e) zpráva o hodnocení, v jejíž příloze se 
nachází předběžná zpráva o léčivém 
přípravku připravená zpravodaji a 
připomínky držitele rozhodnutí 
o registraci;“

Or. en

Odůvodnění

Informace o výsledcích hlasování ve vědeckých výborech agentury a začlenění předběžné 
zprávy zpravodajů a připomínek držitele rozhodnutí o registraci do zprávy o hodnocení jsou 
osvědčeným postupem v oblasti transparentnosti. Poskytují rovněž velmi cenné informace 
zdravotnickým pracovníkům a umožňují jim lépe porozumět postupu rozhodování o schválení 
nového léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 9
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 9 se odst. 4 písm. e) 
nahrazuje tímto:
„e) zpráva o hodnocení, v jejíž příloze se 
nachází předběžná zpráva o léčivém 
přípravku připravená zpravodaji a 
připomínky držitele rozhodnutí 
o registraci;“

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé a komparativní informace umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace již tyto komparativní informace 
poskytují, tato praxe by však měla být rozšířena na všechny léčivé přípravky. Začlenění 
předběžné zprávy zpravodajů a připomínek držitele rozhodnutí o registraci do zprávy 
o hodnocení jsou osvědčeným postupem v oblasti transparentnosti. Poskytují rovněž velmi 
cenné informace zdravotnickým pracovníkům a umožňují jim lépe porozumět postupu 
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rozhodování o schválení nového léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 10
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V čl. 9 odst. 4 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ea) veřejný souhrn zprávy o hodnocení 
uvedený v čl. 13 odst. 3.“

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V čl. 9 odst. 4 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
ea) veřejný souhrn zprávy o hodnocení 
uvedený v čl. 13 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé a komparativní informace umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace tyto komparativní informace 
poskytují, tato praxe by však měla být rozšířena na všechny léčivé přípravky. Informace 
o výsledcích hlasování ve vědeckých výborech agentury EMA, předběžná zpráva zpravodajů a 
připomínky držitele rozhodnutí o registraci ke zprávě o hodnocení jsou osvědčeným postupem 
v oblasti transparentnosti. Poskytují rovněž cenné informace zdravotnickým pracovníkům a 
umožňují jim lépe porozumět postupu rozhodování o schválení nového léčivého přípravku.
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Pozměňovací návrh 12
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 d (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 10 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1d. V článku 10 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„6. Agentura rozešle a veřejně zpřístupní
dokumenty uvedené v čl. 9 odst. 4 písm. 
a), b), c), d), e) a ea).“

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje soulad s čl. 13 odst. 3, jehož cílem je zlepšení přístupu 
veřejnosti k vědeckým informacím o nových léčivých přípravcích.

Pozměňovací návrh 13
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V čl. 13 odst. 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Evropská veřejná zpráva o hodnocení 
(EPAR) obsahuje souhrn napsaný 
způsobem srozumitelným pro veřejnost. 
Souhrn obsahuje [...] oddíl týkající se 
podmínek používání léčivého přípravku 
a oddíl, v němž se uvádí další dostupné 
možnosti léčby a pacient je informován 
o tom, zda nový léčivý přípravek 
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představuje terapeutický posun.“

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé a komparativní informace umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace tyto srovnatelné informace 
poskytují, tato praxe by však měla být zavedena pro všechny léčivé přípravky. Například oddíl 
nazvaný „Proč byl tento přípravek schválen?“ by měl uvádět další dostupné možnosti léčby, 
pokud existují, a informovat pacienty o tom, zda je nový léčivý přípravek terapeutickým 
přínosem s ohledem na jeho efektivitu, bezpečnost či výhodnost.

Pozměňovací návrh 14
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 e (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1e. V čl. 13 odst. 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Evropská veřejná zpráva o hodnocení 
(EPAR) obsahuje souhrn napsaný 
způsobem srozumitelným pro veřejnost. 
Souhrn obsahuje [...] oddíl týkající se 
podmínek používání léčivého přípravku 
a oddíl, v němž se uvádí další dostupné 
možnosti léčby a pacient je informován 
o tom, zda nový léčivý přípravek 
představuje terapeutický posun.“

Or. en

Odůvodnění

Spolehlivé a komparativní informace umožňují občanům přijímat informovaná rozhodnutí. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace tyto srovnatelné informace 
poskytují, tato praxe by však měla být rozšířena na všechny léčivé přípravky. Například oddíl 
nazvaný „Proč byl tento přípravek schválen?“ by měl uvádět další dostupné možnosti léčby, 
pokud existují, a informovat pacienty o tom, zda je nový léčivý přípravek terapeutickým 
přínosem s ohledem na jeho efektivitu, bezpečnost či výhodnost.
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Pozměňovací návrh 15
Jiří Maštálka

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 120 dnů od přijetí 
oznámení. Nevznese-li agentura své 
námitky do 120 dnů, považují se informace 
za schválené a mohou být zveřejněny. 
Držitel rozhodnutí o registraci zůstává za 
poskytnuté informace vždy plně 
odpovědný.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné prodloužit lhůtu pro vyhodnocení informací, aby se vyhovělo organizačním 
potřebám agentury a zajistilo, že společnosti zůstanou za informace, které poskytují široké 
veřejnosti, plně odpovědné.

Pozměňovací návrh 16
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 120 dnů od přijetí 
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Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny.

oznámení. Nevznese-li agentura své 
námitky do 120 dnů, považují se informace 
za schválené a mohou být zveřejněny.

Držitel rozhodnutí o registraci zůstává za 
poskytnuté informace vždy plně 
odpovědný.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se od agentury EMA očekává, že žádost vyhodnotí ve dvou a půl dnech, 
je šedesátidenní lhůta pro vyslovení tichého souhlasu příliš krátká. Mohla by se pak stát 
pobídkou k tomu, aby průmysl de facto za účelem získání tichého souhlasu předkládal více 
oznámení, než může agentura zvládnout. Mělo by být výslovně stanoveno, že společnosti 
zůstávají za informace, které poskytují široké veřejnosti, plně odpovědné, a to i tehdy, 
nevznese-li agentura žádné námitky.

Pozměňovací návrh 17
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud si agentura vyžádá provedení 
změn v dokumentu, který předloží držitel 
rozhodnutí o registraci, a pokud držitel 
rozhodnutí o registraci opětovně předloží 
opravený návrh do 30 pracovních dnů, 
měl by mít možnost využít zrychleného 
postupu. Agentura sdělí své rozhodnutí 
o novém návrhu do 60 pracovních dnů.
Držitel rozhodnutí o registraci zaplatí 
agentuře za toto posouzení nový poplatek.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší efektivitu postupu: lhůta pro posouzení je 
zkrácena ze 120 dnů na 60 dnů, pokud držitel rozhodnutí o registraci opraví již dříve 
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předložený dokument do 30 dnů.

Pozměňovací návrh 18
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b– odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je agentura nucena vznést 
k dokumentům předloženým držitelem 
rozhodnutí o registraci připomínky či 
námitky, zaplatí jí držitel rozhodnutí 
o registraci poplatek, jenž bude 
dvojnásobkem poplatku uvedeného 
v odstavci 4.

Or. en

Odůvodnění

Je-li agentura nucena vznášet námitky ke sdělením předkládaným ke schválení, zabírá to jejím 
zaměstnancům více času. Zatěžuje to proto zdroje více, než pokud je dokument jednoduše 
schválen beze změn.

Pozměňovací návrh 19
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V čl. 57 odst. 1 se písmeno d) 
nahrazuje tímto:
„d. zajišťování šíření informací 
o nežádoucích účincích léčivých 
přípravků registrovaných v Unii
prostřednictvím databáze neustále 
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přístupné všem členským státům,
zdravotnickým pracovníkům, držitelům
rozhodnutí o registraci a veřejnosti [...], 
[...] přičemž je zaručena ochrana 
osobních údajů;“

Or. en

Odůvodnění

Údaje o nežádoucích účincích zakoušených pacienty, jež jsou obsaženy v databázi 
Eudravigilance uvedené v tomto článku, jsou ve veřejném zájmu. Tyto údaje by měly být 
analyzovány zdravotními orgány a držitelem rozhodnutí o registraci a také nezávislými 
výzkumnými pracovníky, zdravotnickými pracovníky a odbornými organizacemi pacientů a 
spotřebitelů, aby se zabránilo opětovnému výskytu nežádoucích účinků a dalším škodlivým 
účinkům způsobeným užíváním léčiv.

Pozměňovací návrh 20
Thomas Ulmer

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 1 – písm. u a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ua) propagaci stávajících zdrojů 
nezávislých a důvěryhodných informací 
o zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Existuje mnoho zdrojů nezávislých a podložených informací o možnostech léčby dostupných 
v Evropské unii. Tyto zdroje zohledňují kulturní specifika dané populace a konkrétní 
souvislosti, včetně určujících zdravotních faktorů. Vytváří je zdravotní orgány, agentury pro 
léčivé přípravky, subjekty pro hodnocení zdravotní péče, poskytovatelé zdravotní péče, 
zdravotničtí pracovníci, spotřebitelské organizace a nezávislé organizace pacientů. Široká 
veřejnost by měla být na tyto informační zdroje aktivně upozorňována.
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Pozměňovací návrh 21
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 1 – písm. u a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nové 
písmeno, které zní:
„ua) propagaci stávajících zdrojů 
nezávislých a důvěryhodných informací 
o zdraví.“

Or. en

Odůvodnění

Existuje mnoho zdrojů nezávislých a podložených informací o možnostech léčby dostupných 
v Evropské unii. Tyto zdroje zohledňují kulturní specifika dané populace a konkrétní 
souvislosti, včetně určujících zdravotních faktorů. Vytváří je zdravotní orgány, agentury pro 
léčivé přípravky, subjekty pro hodnocení zdravotní péče, poskytovatelé zdravotní péče, 
zdravotničtí pracovníci, spotřebitelské organizace a nezávislé organizace pacientů. Široká 
veřejnost by měla být na tyto informační zdroje aktivně upozorňována.

Pozměňovací návrh 22
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„2. Databáze stanovená v odst. 1 písm. l) 
obsahuje nejnovější verze:
- souhrnů údajů o přípravku,
- příbalových informací pro pacienty 
nebo uživatele,
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- informací uváděných v označení na 
obalu, jejichž součástí je vždy alespoň 
mezinárodní nechráněný název, 
- vzorů vnějšího a vnitřního obalu i všech 
zařízení, jež jsou součástí balení,
- podmínek registrace udělované 
s výhradou specifických povinností 
uvedených v čl. 14 odst. 7 a 8, lhůtu pro 
splnění těchto povinností a ve vhodných 
případech odkaz na výsledky ukončených 
poregistračních studií a na dokončené 
plány pro řízení rizik,
- evropských veřejných zpráv o hodnocení 
včetně jejich souhrnů napsaných 
způsobem srozumitelným pro veřejnost 
v souladu s čl. 13 odst. 3,
- úplných zpráv Výboru pro humánní 
léčivé přípravky z důvodu aktualizace 
evropských veřejných zpráv o hodnocení 
týkajících se otázek bezpečnosti (obměny 
či „kroky uskutečněné po registraci“),
- veřejných zpráv o hodnocení a případně 
jejich souhrnů napsaných způsobem 
srozumitelným pro veřejnost,
- pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti, zpráv o hodnocení a 
případně jejich souhrnů napsaných 
způsobem srozumitelným pro veřejnost.
Databáze obsahuje rovněž datum udělení 
registrace a informaci o typu postupu, 
jehož bylo k tomuto udělení použito 
(centralizovaný postup, decentralizovaný 
postup či postup vzájemného uznávání).
Databáze bude vyvinuta postupně, 
přičemž se dá přednost léčivým 
přípravkům registrovaným podle tohoto 
nařízení a léčivým přípravkům 
registrovaným podle hlavy III kapitoly 4 
směrnice 2001/83/ES a hlavy III kapitoly 
4 směrnice 2001/82/ES. Databáze bude 
následně rozšířena tak, aby obsahovala 
všechny léčivé přípravky s registrací pro
trh v Evropské unii. Tohoto cíle bude 
dosaženo do ... *.
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Tato databáze je aktivně propagována 
mezi evropskými občany. Za tímto účelem 
obsahují všechny webové stránky držitelů 
rozhodnutí o registraci, které odkazují na 
léčivé přípravky podléhající omezení 
výdeje na lékařský předpis, jasně viditelný 
odkaz na odpovídající stránky databáze 
EudraPharm.
[...] Databáze rovněž obsahuje odkazy 
na údaje o probíhajících, zrušených nebo 
dokončených klinických hodnoceních, 
které jsou obsažené v databázi klinických 
hodnocení stanovené v článku 11 
směrnice 2001/20/ES (dále jen „databáze 
EudraCT“).“
* Úř. věst.: Vložte prosím datum odpovídající pěti 
letům po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Databáze EudraPharm by se měla stát hlavním zdrojem ověřených informací pro veřejnost, 
aby se zabránilo rozdílům v dostupnosti statutárních informací v různých částech EU. 
Uvedení odkazu na databázi EudraPharm na webových stránkách držitele rozhodnutí 
o registraci by zajistilo, že uživatelé budou mít přímý a snadný přístup k ověřeným 
informacím o léčivých přípravcích vydávaných na lékařský předpis z nekomerčního zdroje. 
Odkazy na databázi EudraCT by usnadnily přístup k výsledkům studií. Ty jsou nezbytné 
k tomu, aby bylo možné rozvinout podložené informace a porozumět jim.

Pozměňovací návrh 23
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 c (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V článku 57 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Databáze EudraCT veřejně 
zpřístupní:
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- studijní protokoly a následné obměny 
studijních protokolů;
- vzorový formulář pro poskytnutí 
informovaného souhlasu rozdávaný 
pacientům;
- prohlášení potvrzující, že klinická 
hodnocení prováděná mimo Evropskou 
unii splňují etické požadavky směrnice 
2001/20/ES uvedené v čl. 6 odst. 1;
- lhůty pro dokončení studií;
- podrobné výsledky studií, které musí být 
zpřístupněny nejpozději do jednoho roku 
po jejich ukončení.“

Or. en

Odůvodnění

Výsledky studií jsou nezbytné k tomu, aby bylo možné rozvinout podložené informace a 
porozumět jim. Motivem pro účastníky klinických hodnocení je i skutečnost, že jejich 
rozhodnutí napomůže vědeckému pokroku a v konečném důsledku veřejnosti. Výsledky studií 
by proto měly být zpřístupněny nezávislým výzkumným pracovníkům. Přístup by měl být 
zaručen ke všem klinickým údajům předkládaným agentuře EMA.

Pozměňovací návrh 24
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 d (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. V článku 57 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2b. V databázi EudraCT jsou 
registrována všechna klinická hodnocení 
prováděná držitelem rozhodnutí 
o registraci se sídlem v Evropě nebo třetí 
stranou jednající jeho jménem, ať již se 
uskutečňují v Evropě nebo ve třetích 
zemích.“
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Or. en

Odůvodnění

Jelikož je stále více klinických hodnocení prováděných mimo Evropu, měla by být v databázi 
EudraCT registrována všechna klinická hodnocení, která jsou uskutečňována 
farmaceutickými společnostmi se sídlem v Evropě nebo třetí stranou (smluvní výzkumnou 
organizací) jednající jejich jménem.

Pozměňovací návrh 25
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 e (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 59 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. V článku 59 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:
„4. Nestanoví-li toto nařízení, směrnice 
2001/83/ES nebo směrnice 2001/82/ES 
jinak, pokud existují zásadní rozpory ve 
vědeckých doporučeních a rozhodnutích
a dotyčným subjektem je instituce
v jednom z členských států, agentura a 
dotyčný vnitrostátní subjekt 
spolupracují na vyřešení rozporů nebo 
připraví společný dokument řádně 
objasňující sporné vědecké otázky. 
Tento dokument je ihned po přijetí 
zveřejněn a zpřístupněn veřejnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zpřístupnit vědecké informace a dodat 
transparentnost rozhodovacímu postupu. 
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Pozměňovací návrh 26
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 f (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 62 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2f. V čl. 62 odst. 2 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„2. Členské státy předají agentuře 
jména vnitrostátních odborníků 
s prokázanými zkušenostmi 
s hodnocením léčivých přípravků, kteří 
se mohou zúčastnit práce v pracovních 
skupinách nebo vědeckých poradních 
skupinách Výboru pro humánní léčivé 
přípravky, Výboru pro rostlinné léčivé 
přípravky nebo Výboru pro veterinární 
léčivé přípravky, a uvedou informace 
o jejich kvalifikaci, odborné specializaci 
a jejich prohlášení o zájmech.“

Or. en

Odůvodnění

Prohlášení o zájmech by mělo být předáno již při jmenování.

Pozměňovací návrh 27
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 g (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 62 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2g. V článku 62 se vkládá odstavec, který 
zní:
„2a. Držitelé rozhodnutí o registraci 
předkládají agentuře a příslušným 
vnitrostátním orgánům úplný seznam 
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plateb a sponzorských darů poskytnutých 
jakékoli organizaci pacientů, spotřebitelů 
a zdravotnických pracovníků, odborné
společnosti, jednotlivému zdravotnickému 
pracovníkovi, politické straně a osobě 
formující veřejné mínění, pokud jejich 
hodnota přesáhne výši 10 EUR. Tento 
seznam je přístupný veřejnosti.“

Or. en

Odůvodnění

Zveřejnění plateb a sponzorských darů by pacientům a spotřebitelům umožnilo ověřit si, zda 
zdravotnický pracovník, kterého chtějí konzultovat, či organizace, do níž chtějí vstoupit, 
nemají vazby na farmaceutický průmysl. Jedná se o cenné informace, s jejichž pomocí lze 
vyhodnotit poskytnuté informace a vzít v potaz souvislosti. Ve Francii a Spojeném království 
musí farmaceutické společnosti příslušným orgánům každoročně deklarovat platby učiněné ve 
prospěch organizací pacientů.

Pozměňovací návrh 28
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 h (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 63 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2h. V článku 63 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:
„Členové správní rady, členové výborů, 
zpravodajové a odborníci nesmějí mít ve 
farmaceutickém průmyslu finanční nebo 
jiné zájmy, které by mohly ovlivnit 
jejich nestrannost. Zavazují se jednat ve 
veřejném zájmu a nezávisle a 
každoročně předkládají prohlášení 
o svých finančních zájmech. Veškeré 
nepřímé zájmy, které by mohly souviset 
s tímto průmyslem, se zapisují do 
rejstříku vedeného agenturou, jenž je 
[...] přístupný veřejnosti na jejích 
webových stránkách.“
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Or. en

Odůvodnění

Stávající právní předpis pouze stanoví, že prohlášení o zájmech musí být přístupné 
v prostorách agentury. Je nepřijatelné, aby musel člověk cestovat do Londýna, chce-li se na 
tato prohlášení podívat. Měla by být zpřístupněna veřejnosti na webových stránkách.

Pozměňovací návrh 29
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 i (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 63 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2i. V článku 63 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Agentura zpřístupní veřejnosti:
- podrobné pořady jednání schůzí svých 
výborů a pracovních skupin, a to 
nejpozději jeden den před jejich 
uskutečněním,
- zápisy z těchto schůzí, včetně jmen všech 
odborníků, kteří se jich zúčastnili, i těch, 
kterým nebyla účast umožněna z důvodu 
střetu zájmů, a dále popisy přijatých 
rozhodnutí, podrobnosti o hlasování a 
vysvětlení těchto hlasování, včetně 
menšinových stanovisek.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit úplnou transparentnost postupu rozhodování o léčivých přípravcích a přístup 
veřejnosti k vědeckým informacím.
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Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 j (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 63 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2j. V článku 63 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2b. Schůze výborů agentury jsou veřejné. 
Jejich uskutečnění se oznamuje na 
webových stránkách Evropské agentury 
pro léčivé přípravky. Součástí oznámení 
jsou informace o tom, jakým způsobem se 
jich veřejnost může zúčastnit. Všem 
účastníkům schůze je zaručen přístup 
k podkladům.“

Or. en

Odůvodnění

Schůze odborných poradních výborů agentury EMA by měly být veřejné, podobně jako tomu 
je u schůzí odborných poradních výborů agentury FDA. Kdokoli by se jich tak mohl zúčastnit 
či předložit podnět k projednání. Tato praxe by znamenala větší transparentnost postupu 
rozhodování a prosazovala by přístup veřejnosti k vědeckým informacím.

Pozměňovací návrh 31
Carl Schlyter

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 k (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 80 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2k. V článku 80 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„Zachování obchodního tajemství může 
být zaručeno jen tehdy, pokud žadatel 
jasně prokáže, že by zveřejnění 
příslušných informací vedlo 
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k neodůvodněnému ohrožení obchodních 
zájmů držitele rozhodnutí o registraci. 
Obchodní tajemství se nemůže vztahovat 
na celý dokument či na určitý druh 
dokumentů, ale omezuje se na odstranění 
určitých údajů, neexistuje-li převažující 
veřejný zájem na jejich zveřejnění.“ 

Or. en


