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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.



PR\798816CS.doc 3/28 PE430.927v01-00

CS

OBSAH

Strana

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU .......................5

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ .........................................................................................25



PE430.927v01-00 4/28 PR\798816CS.doc

CS



PR\798816CS.doc 5/28 PE430.927v01-00

CS

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde
o farmakovigilanci
(KOM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0665),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0514/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování 
Evropské unie,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2009),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Právní východisko 2 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko evropského 
inspektora ochrany údajů ze dne 
22. dubna 20091,

                                               
1 Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 19.
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Or. en

Pozměňovací návrh 2

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. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky takových 
léčivých přípravků označených černým 
trojúhelníkem a odpovídajícím 
vysvětlujícím prohlášením v souhrnu 
údajů o přípravku a v příbalovém letáku
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 v této souvislosti 
zaznamenají. 

Symbol černého trojúhelníku se již používá k označení nového léčiva pod intenzivním 
dohledem po celé EU (u léčiv, která podléhají centrálně schváleným postupům). 
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Pozměňovací návrh 3

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 farmakovigilance 
při agentuře.

(13) S cílem zaručit stejnou úroveň 
odborných znalostí při rozhodování
v otázkách farmakovigilance na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni by 
měla koordinační skupina při plnění svých 
úkolů souvisejících s farmakovigilancí
vycházet z doporučení Výboru pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
při agentuře.

Or. en

Odůvodnění

Pravomoci Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance (PRAC) vůči koordinační 
skupině by se měly posílit. Koordinační skupina není subjektem specializovaným na 
farmakovigilanci – jejím posláním je udržovat rovnováhu mezi celkovými riziky a výhodami. 
PRAC by měl být jediným subjektem pověřeným farmakovigilancí a posuzováním rizik, aby se 
předešlo zbytečnému zdvojování rolí.

Pozměňovací návrh 4

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 při normálním a nesprávném 
použití, zneužití a chybách při medikaci
a zajistit kvalitu těchto informací 
prostřednictvím sledování případů 
podezření na nežádoucí účinky léčivých 
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přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise je nejasný a vyplývá z něj, že systém farmakovigilance by měl být využíván ke 
sběru informací o chybách při medikaci obecně. Je třeba objasnit, v jaké situaci mají být 
chyby při medikaci oznamovány: jedná se pouze o ty chyby, u nichž existuje podezření, že 
způsobily nežádoucí účinky. 

Pozměňovací návrh 5

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 
držitelé rozhodnutí o registraci podali, 
ihned informovat příslušný členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Podají-li držitelé rozhodnutí o registraci databázi Eudravigilance hlášení o podezření na
závažné nežádoucí účinky, které se objevují na území určitého členského státu, měl by být 
tento členský stát o nebezpečí elektronicky informován. Touto posílenou kontrolou se zajistí, 
že příslušné vnitrostátní orgány tuto informaci zachytí a budou o dané skutečnosti vědět.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S cílem zlepšit prosazování právních 
předpisů spojených s farmakovigilancí by 
členské státy měly zajistit, aby se na 
držitele rozhodnutí o registraci, kteří neplní 
povinnosti související s farmakovigilancí, 
vztahovaly účinné, přiměřené a odrazující 
sankce.

S cílem zlepšit prosazování právních 
předpisů spojených s farmakovigilancí by 
členské státy měly zajistit, aby se na 
držitele rozhodnutí o registraci, kteří neplní 
povinnosti související s farmakovigilancí, 
vztahovaly účinné, přiměřené a odrazující 
sankce. Nejsou-li podmínky uvedené
v rozhodnutí o registraci splněny ve 
stanovené lhůtě, měly by mít příslušné 
vnitrostátní orgány pravomoc udělení 
registrace přehodnotit.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že společnosti, kterým bylo uloženo, aby vypracovaly studie o bezpečnosti 
léčiv po udělení registrace, své povinnosti v mnoha případech nedostály. Jedná-li se o vysoce 
ziskový léčivý přípravek, nejsou vždy pokuty dostatečně vysoké k tomu, aby měly odrazující 
efekt. Právní předpisy by proto měly jasně stanovovat, že členské státy mají právo registraci 
pozastavit nebo zrušit. 

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Tato směrnice by se měla provádět, 
aniž by byla dotčena směrnice 95/46/ES
a nařízení č. 45/2001/ES o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů. Zajištění veřejného 
zdraví představuje významný obecný 
zájem, který opodstatňuje zpracovávání 
identifikovatelných údajů o zdravotním 
stavu, pokud jsou tyto údaje zpracovány
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v nezbytně nutných případech a pokud 
zúčastněné subjekty tuto nutnost v každé 
jednotlivé fázi procesu farmakovigilance 
posuzují.

Or. en

Odůvodnění

Návrh se týká nanejvýš citlivých osobních údajů, které by měly být důsledně chráněny.
V rámci systému Eudravigilance by však mělo být možné tyto osobní údaje při dodržování 
právních předpisů EU o ochraně údajů zpracovávat. 

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Přidává se nový bod, který zní:
28e) Důvěrnou informací obchodní 
povahy: Dokumenty, údaje nebo 
informace jsou důvěrnou informací 
obchodní povahy, pokud by jejich 
zveřejnění významným způsobem 
poškodilo obchodní zájmy držitele 
rozhodnutí o registraci, přičemž však 
obecný zájem na zveřejnění těchto 
informací zůstává i navzdory případnému 
poškození nadřazen.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit lepší rovnováhu mezi transparentností a důvěrností informací obchodní 
povahy. V zájmu dosažení této rovnováhy by se měla v právních předpisech jasně definovat 
„důvěrná informace obchodní povahy“. Konkrétní definice, která by zohlednila specifika 
farmaceutického odvětví a obavy o veřejné zdraví, by byla vodítkem pro to, jaké druhy 
informací lze zveřejňovat a jaké lze zákonným způsobem nechat nezveřejněné.
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Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

„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 tento symbol ▼ a za ním 
následující 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

Zejména zdravotníci již budou obeznámeni s černým trojúhelníkem, který se používá
k označení nového léčiva pod intenzivním dohledem po celé EU (u léčiv, která jsou 
registrována na základě centralizovaných postupů). 

Pozměňovací návrh 10

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

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 uvedené
v rozhodnutí o registraci splněny ve 
stanovené lhůtě, měly by mít příslušné 
orgány pravomoc udělení registrace 
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přehodnotit.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu k bodu odůvodnění č. 18.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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“.

„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 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>.“

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

Or. en
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Odůvodnění

The Commission proposes a triangle of black stars to identify updated text in the Summary of 
Essential Information. As a similar black triangle is already in use for a different purpose 
(see amendment 2), the rapporteur feels this is confusing and proposes to maintain one 
system only.

Where a medicinal product is intensively monitored, 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 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. f – podbod (vii) a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vii a) U léčivých přípravků nezařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 by mělo být uvedeno 
následující prohlášení: „Podezření na 
nežádoucí účinky hlaste svému lékaři, 
lékárníkovi či <jméno, internetová adresa, 
poštovní adresa a/nebo telefonní číslo 
příslušného vnitrostátního orgánu>“;

Or. en

Odůvodnění

Kontaktní údaje na příslušné vnitrostátní orgány by měly být uvedeny i v případech, že se 
jedná o léčivé přípravky, které nejsou pod intenzivním dohledem. V běžném příbalovém 
informačním letáku je uvedeno pouze jméno a adresa držitele rozhodnutí o registraci, jméno 
jeho autorizovaných zástupců v jednotlivých členských státech a jméno a adresa výrobce. 
Mají-li členské státy nabádat k tomu, aby se hlášení podávala přímo příslušným vnitrostátním 
orgánům (viz pozměňovací návrh č. 14), pak je nutné uvádět jejich kontaktní údaje. Pacienti 
si rovněž musí být vědomi toho, že své podezření na nežádoucí účinky mohou hlásit i svému 
ošetřujícímu lékaři.
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Pozměňovací návrh 13

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. 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.

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 koordinace agentury zajistí 
provádění pravidelných nezávislých 
auditů 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. en

Odůvodnění

Pravděpodobnost, že členské státy podají hlášení o nežádoucích účincích léčivých přípravků 
databázi Eudravigilance se zpožděním, je desetkrát vyšší než u firem. V současné době 
podávají členské státy hlášení o nežádoucích účincích léčivých přípravků po 15denní lhůtě 
přibližně v polovině případů. Tyto prodlevy ohrožují veřejné zdraví a je pravděpodobné, že 
nezávislé audity tento problém vyřeší efektivněji než audity interní.

Pozměňovací návrh 14

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

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 a další 
zdravotnické pracovníky k tomu, aby 
hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům; tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků
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a veřejnou informační kampaň pro 
pacienty;
1a) usnadňují pacientům přímé hlášení 
tím, že vedle možnosti, podat toto hlášení 
po internetu, nabízejí i další alternativy; 

Or. en

Odůvodnění
National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up. 

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
v důsledku chybné medikace by mělo být 
anonymní a v duchu „neobviňování“
a měla by se na něj vztahovat zásada 
mlčenlivosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje novou definici nežádoucích účinků, která by poprvé zahrnovala nežádoucí 
účinky způsobené chybou při medikaci. Osoby činné v oblasti bezpečnosti pacientů udávají, že 
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má-li se podpořit podávání hlášení, je třeba dodržovat „kulturu neobviňování“. Zdravotníci 
by neměli od hlášení nežádoucích účinků upouštět ze strachu z následného soudního řízení.

Pozměňovací návrh 16

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

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 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. Zřídí se systém, 
na jehož základě budou o těchto podaných 
hlášeních informovány současně
i příslušné členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Podají-li držitelé rozhodnutí o registraci databázi Eudravigilance hlášení o podezření na
závažné nežádoucí účinky, které se objevují na území určitého členského státu, měl by být 
tento členský stát o nebezpečí elektronicky informován. Touto posílenou kontrolou se zajistí, 
že příslušné vnitrostátní orgány tuto informaci zachytí a budou o dané skutečnosti vědět.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
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podezření na nežádoucí účinky, která se 
objeví na jejich území, a o nichž se dozví 
od zdravotníků a pacientů.

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

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. en

Odůvodnění

Touto změnou se tento článek uvede v soulad s pozměňovacími návrhy 11, 12 a 14. Pacienti 
sice musí mít možnost podávat hlášení elektronicky, ovšem dalším formám hlášení by se 
nemělo bránit. Je odpovědností členského státu, aby hlášení bylo v elektronické formě, která 
je slučitelná s databází Eudravigilance.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty pro sdělení připomínek poskytnuté 
držitelům rozhodnutí o registraci podle 
odstavce 2 Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance přijme 
zprávu o posouzení, ať už se změnami, 
nebo v nezměněné podobě, a zohlední 
přitom veškeré připomínky vznesené 
podle uvedeného odstavce.

3. Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty pro sdělení připomínek poskytnuté 
držitelům rozhodnutí o registraci podle 
odstavce 2 Výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance přijme zprávu
o posouzení, ať už se změnami, nebo
v nezměněné podobě, a zohlední přitom 
veškeré připomínky vznesené 
podle uvedeného odstavce.

Na základě zprávy o posouzení vypracuje 
Výbor doporučení pro koordinační 
skupinu. 
Výraz „poradní“ je třeba z názvu Výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance vypustit, aby tento název 
lépe vypovídal o pravomocech tohoto 
výboru,
Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, 
provede se tato změna v celém textu.



PE430.927v01-00 18/28 PR\798816CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 3. Pravomoci Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
(PRAC) vůči koordinační skupině by se měly posílit. Koordinační skupina není subjektem 
specializovaným na farmakovigilanci – jejím posláním je udržovat rovnováhu mezi celkovými 
riziky a výhodami. PRAC by měl být jediným subjektem pověřeným farmakovigilancí
a posuzováním rizik, aby se předešlo zbytečnému zdvojování rolí.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107g – 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 
doporučení Výboru pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance přijme 
stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení
a rovněž časový rozvrh pro implementaci 
tohoto stanoviska. 

Or. en

Odůvodnění

Stanovisko Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance (PRAC) by mělo mít
u koordinační skupiny a Výboru pro humánní léčivé přípravky větší váhu. Ty by měly mít
právo doporučení PRAC nerespektovat, pouze pokud své rozhodnutí ospravedlní vědeckými 
důvody a důvody souvisejícími s veřejným zdravím. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107g – odst. 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 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 doporučení Výboru pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
přijme stanovisko k ponechání dotčených 
registrací beze změn, ke změnám 
registrací, jejich pozastavení nebo zrušení. 

Stanovisko Výboru pro humánní léčivé 
přípravky smí být od doporučení Výboru
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance odlišné, existují-li pro to 
vážné vědecké důvody a důvody související
s veřejným zdravím. Výbor pro humánní 
léčivé přípravky své důvody vysvětlí
v odůvodnění, které ke svému stanovisku 
přiloží.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 107g – odst. 1.

Pozměňovací návrh 21

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

Oddíl 2a
Přijímání signálů

Článek 107h Článek 107h

Or. en

Odůvodnění

Oddíl 2 návrhu je nazván „Pravidelné aktualizační zprávy o bezpečnosti“, nicméně článek 
107h o nich nepojednává. Místo toho stanovuje postupy pro zachycování a posuzování 
signálů z databáze Eudravigilance, což představuje v systému farmakovigilance rozhodující 
fázi. V zájmu přehlednosti by proto měl mít tento článek vlastní, vhodným způsobem nazvaný 
oddíl.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely tohoto posouzení může 
Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance uspořádat veřejné 
slyšení.
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.
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 
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informace Výboru pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance v neveřejném 
slyšení.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise umožňuje Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance pořádat 
veřejná slyšení pouze na základě postupu Společenství, který je zahájen až ve chvíli, kdy se již 
členský stát chystá registraci odejmout či upravit. Je logické, aby Výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance měl možnost využívat veřejná slyšení i při posuzování signálů 
získaných na základě běžných postupů – tj. na základě sledování jednotlivých hlášení 
nežádoucích účinků podaných databázi Eudravigilance.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Postup Společenství Naléhavý postup Unie

Or. en

Odůvodnění

V tomto oddílu je popsán postup pro okamžité sdílení informací a koordinaci v případě, že se 
jeden členský stát dozví o existenci závažného bezpečnostního rizika a jedná – nebo hodlá 
jednat – s cílem příslušnou registraci jednostranně zrušit nebo pozastavit. Navrhovaný název 
„Postup Společenství“ nezachycuje naléhavost tohoto postupu a je zavádějící v kontextu 
centralizovaných a decentralizovaných postupů pro registraci léčiv.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance danou věc 

2. Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance danou věc posoudí. Pro 
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posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení. 

účely tohoto posouzení může uspořádat 
veřejné slyšení v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 107h odst. 2 písm. a) této 
směrnice.

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.
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.

Or. en

Odůvodnění

Postup je již stanoven v jiném předcházejícím článku a není třeba jej opakovat.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nevztahuje-li se působnost postupu 
vymezená podle čl. 107i odst. 2 na žádné 
registrace, o nichž bylo rozhodnuto
v souladu s postupem podle nařízení (ES) 
č. 726/2004, koordinační skupina do 30 
dnů od okamžiku, kdy Poradní výbor pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance učiní příslušné 

1. Nevztahuje-li se působnost postupu 
vymezená podle čl. 107i odst. 2 na žádné 
registrace, o nichž bylo rozhodnuto
v souladu s postupem podle nařízení (ES) 
č. 726/2004, koordinační skupina 
postupuje v souladu s čl. 107g odst. 1.
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doporučení, toto doporučení posoudí
a přijme stanovisko k ponechání 
dotčených registrací beze změn, ke 
změnám dotčených registrací, jejich 
pozastavení nebo zrušení nebo
k odmítnutí jejich prodloužení a časový 
rozvrh pro implementaci tohoto 
stanoviska.

Or. en

Odůvodnění

Zásada o tom, že Výbor pro humánní léčivé přípravky a koordinační skupina by měly 
odůvodnit, proč se jejich stanovisko liší od doporučení PRAC, by se měla vztahovat i na 
posouzení vypracovaná naléhavým postupem Společenství.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vztahuje-li se působnost postupu 
vymezená podle čl. 107i odst. 2 alespoň na 
jednu registraci udělenou v souladu
s postupem podle nařízení (ES) č. 
726/2004, Výbor pro humánní léčivé 
přípravky do 30 dnů od okamžiku, kdy 
Poradní výbor pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance učiní příslušné 
doporučení, toto doporučení posoudí
a přijme stanovisko k ponechání 
dotčených registrací beze změn, ke 
změnám registrací, jejich pozastavení 
nebo zrušení nebo k odmítnutí jejich 
prodloužení.

3. Vztahuje-li se působnost postupu 
vymezená podle čl. 107i odst. 2 alespoň na 
jednu registraci udělenou v souladu
s postupem podle nařízení (ES) č. 
726/2004, Výbor pro humánní léčivé 
přípravky postupuje v souladu s čl. 107g 
odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 107l – odst. 1.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Farmakovigilance je systém využívaný ke sledování bezpečnosti léčiv poté, co pro ně byla 
vydána rozhodnutí o registraci a byly zpřístupněny veřejnosti. Farmakovigilance má důležitou 
úlohu pro veřejné zdraví. Odhaduje se, že v důsledku nežádoucích účinků léčiv zemře v EU 
ročně 197 tisíc lidí. Jsou-li vedlejší účinky ojedinělé či objevují-li se až po dlouhodobém 
užívání léku nebo v interakci s jinými léčivy, nemusí být v klinických studiích zjištěny. 
Většina z nás si pamatuje na tragédie způsobené léčivem Thalidomide v šedesátých letech
a na nedávnou aféru s přípravkem Vioxx. Z toho důvodu nelze pochybovat o tom, že systémy 
pro sledování užívání léčiv, hlášení nežádoucích účinků a vyhledávání zákonitostí 
(„odhalování projevů“) mají v evropské politice pro ochranu veřejného zdraví prioritní 
postavení.

V souladu se současnými právními předpisy EU lze léčiva registrovat dvěma způsoby: 
a) centralizovaným postupem, kdy farmaceutická společnost předloží Evropské agentuře 
pro léčivé přípravky (EMEA) jednu žádost, nebo b) prostřednictvím systému vzájemného 
uznávání, kdy jeden stát provádí posouzení nového léku a na základě vzájemného uznávání 
koordinuje s ostatními členskými státy další postupy. Některé druhy nových přípravků musí 
být schvalovány centralizovaným systémem, např. pokud jde o biotechnologii, rakovinu, virus 
HIV a léky na neurodegenerativní poruchy. Pravidla upravující centralizovaný postup 
stanovuje nařízení EU č. 726/2004 a pravidla pro decentralizovaný systém jsou uvedena ve 
směrnici 2001/83/ES. Návrh Komise na aktualizaci pravidel pro farmakovigilanci tedy 
vyžaduje změnu v obou zmíněných právních předpisech. Zpravodajka předkládá 
pozměňovací návrhy k nařízení i ke směrnici zvlášť, avšak text uvedený níže se, vzhledem
k tomu, že se oba právní předpisy do jisté míry překrývají, týká obou.

Základem dobrého systému farmakovigilance je, aby byly nežádoucích účinky řádně hlášeny 
zdravotnickými pracovníky, společnostmi a samotnými pacienty, a následně řádně 
zaznamenávány veřejnými orgány, aby bylo možné odhalit projevy, které poukazují na 
potenciální problémy. Na tyto projevy musí navázat opatření, mezi něž může patřit změna 
způsobu předepisování léku, lepší informace o jeho užívání nebo, v případě, že nežádoucí 
účinky jsou závažné, celkové stažení léku z trhu. Posílená spolupráce na úrovni EU v oblasti 
farmakovigilance přináší výhodu v rozšíření „skupiny“ hlášených nežádoucích účinků, což 
znamená, že ojedinělé účinky lze zachytit rychleji, je možné předejít zdvojené práci, kdy 
různé státy pracují na stejném nežádoucím účinku, a nebezpečná léčiva mohou být v případě 
nutnosti rychleji stažena z trhu. Projevy jsou zachycovány ze spontánních hlášení
o nežádoucích účincích, jež jsou podávány příslušným vnitrostátním orgánům, z pravidelně 
aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, které jsou společnosti povinny předkládat, jakmile 
uvedou přípravek na trh, a z odborného posouzení lékařských studií. Současný systém 
farmakovigilance v EU se v uplynulých letech rozvinul s cílem zajistit lepší koordinaci práce 
mezi členskými státy. Byla zřízena jednotná databáze Eudravigilance, která je nyní v provozu
a v níž jsou shromažďovány údaje, a k diskusím o různých záležitostech se schází pracovní 
skupina. Mezery ve stávající legislativě však způsobují, že přístup se spíše zaměřuje na 
konkrétní případy a není konzistentní.
Z toho důvodu Komise navrhuje změny, jimiž posílí farmakovigilanci v EU a zefektivní 
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postupy. Zpravodajka z obecného hlediska vítá přístup Komise, avšak v některých oblastech 
její návrhy ještě posílila. Následující body považuje zpravodajka za hlavní.

1. Posílení výboru EU pro farmakovigilanci:

Zpravodajka se domnívá, že Komise správně nahrazuje stávající pracovní skupinu pro 
farmakovigilanci Poradním výborem pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance. Většina 
odborníků se shoduje, že stávající systém založený na pracovní skupině se zabývá spíše 
konkrétními případy, zaměřuje se pouze na léky registrované v rámci centralizovaného 
postupu a postrádá postavení, které by zaručilo, že na jeho poznatky navážou opatření ze 
strany Výboru pro humánní léčivé přípravky, jež zastřešuje celý systém. Zpravodajka je však 
toho názoru, že úlohu Poradního výboru pro posuzování rizik lze posílit tím, že mu bude 
místo pouhé poradní funkce a rozšiřování jeho členské základny na jednoho zástupce za 
každý členský stát, přiznána pravomoc doporučovat opatření Výboru pro humánní léčivé 
přípravky. Zpravodajka rovněž navrhuje, aby s cílem podpořit transparentnost práce 
Poradního výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance byly jmenováni další dva 
členové jako zástupci pacientů a zdravotnických pracovníků, což je u jiných výborů agentury 
EMEA běžné.

2. Úloha členských států v systému:

Zpravodajka se domnívá, že si členské státy musí v evropském systému farmakovigilance 
udržet postavení klíčových subjektů. V souladu s návrhem Komise by příslušné orgány 
každého členského státu měly nadále plnit funkci shromažďování veškerých spontánních 
hlášení o nežádoucích účincích a zdravotničtí pracovníci by spolu s pacienty měli dále hlásit 
nežádoucí účinky svým příslušným orgánům, nikoli přímo do databáze Eudravigilance 
(evropská databáze nežádoucích účinků). Zpravodajka chápe obavy členských států, které 
vzbuzuje návrh Komise umožnit společnosti podat jediné hlášení o nežádoucích účincích do 
databáze Eudravigilance místo jejich hlášení každému členskému státu (viz bod 2). Z toho 
důvodu se domnívá, že členské státy musí neprodleně obdržet informace o tom, že společnost 
zanesla do databáze Eudravigilance záznam o nežádoucím účinku, který se objevil na území, 
kde je tento přípravek dostupný, a navrhuje, aby byl zároveň vytvořen systém, pomocí něhož 
budou dané členské státy na hlášení do databáze upozorněny.

3. Úloha společností v systému:

Je navrženo několik užitečných změn, které se týkají společností. Zpravodajka obzvláště vítá 
návrhy, jejichž prostřednictvím lze předejít zdvojené práci v různých členských státech a tím 
zajistit lepší návaznost a koordinaci posuzování nežádoucích účinků. Z toho důvodu 
zpravodajka podporuje myšlenku, aby společnosti podávaly hlášení přímo do databáze 
Eudravigilance (se zabezpečením zmíněným v bodu 3) a aby byly při činnostech prováděných
v návaznosti na pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti zavedeny mechanismy dělby 
práce koordinované Poradním výborem pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance.

4. Úloha zdravotnických pracovníků:
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Zpravodajka podporuje opatření, která přesvědčí zdravotnické pracovníky, aby dobrovolně 
hlásili nežádoucí účinky příslušným orgánům, a chtěla by posílit jejich úlohu při podávání 
informací a povzbuzování pacientů k hlášení nežádoucích účinků.

5. Úloha pacientů:

Pacienti mají při „odhalování projevů“ nežádoucích účinků klíčovou úlohu. Zpravodajka 
podporuje návrhy, které zlepšují informovanost pacientů, a vyjadřuje silnou podporu novým 
ustanovením, jež pacientům umožní podávat přímé hlášení nežádoucích účinků, domnívá se 
však, že pacienti by neměli podávat hlášení společnostem, ale příslušným orgánům. Pouze
v několika členských státech existuje v současnosti možnost podávat přímé hlášení, nejsou 
však známy případy, kdy by v těchto státech systém přímého hlášení přetížil příslušné orgány. 
Užívá-li pacient nový lék, je v zájmu jeho informovanosti rovněž nutné, aby si toho byl 
vědom. Zpravodajka proto podporuje i návrh týkající se ostře sledovaných léčivých přípravků
a domnívá se, že v rámci systému by pacienti, jimž je předepsán nový přípravek, měli nejen 
obdržet příslušné informace, ale rovněž by měli být vybízeni, aby hlásili nežádoucí účinky.
K tomu účelu předložila řadu pozměňovacích návrhů, které zlepší informace o příbalových 
informacích pro pacienta (PIL).

6. Příbalové informace pro pacienty (PIL):

Řada zúčastněných stran není spokojena s návrhem Evropské komise, aby součástí 
příbalových informací byla „černá skříňka“ obsahující podstatné informace. Zpravodajka 
těmto obavám rozumí, zejména tomu, že informace, které jsou podstatné pro jednoho 
pacienta, nemusí být podstatné pro všechny. Domnívá se však, že stávající podoba 
příbalových informací je z hlediska pacientů nedostačující a že je třeba uvést v něm 
srozumitelněji hlavní vlastnosti léku. Nejlepším řešením by snad bylo provést obecný 
přezkum příbalových informací. Z toho důvodu nepředložila zpravodajka k návrhům Komise 
žádné pozměňovací návrhy.

7. Hlášení nežádoucích účinků 

Nový systém předpokládá, že příslušné orgány a společnosti budou do databáze 
Eudravigilance hlásit všechny nežádoucí účinky (nikoli pouze závažné nežádoucí účinky). 
Znamená to, že informace týkající se všech nežádoucích účinků budou poprvé soustředěny na 
jednom místě v EU. Může to být cenný výzkumný nástroj pro všechny strany. Komise však 
musí zajistit, aby databáze Eudravigilance byla schopna zvládnout příliv informací a zavést 
systémy, jimiž budou jednoznačně označeny nejzávažnější nežádoucí účinky. Budou-li 
veškeré nežádoucí účinky zaznamenány v databázi Eudravigilance, pak zpravodajka považuje 
za logické, aby byl omezen požadavek, že společnosti musí podrobně popisovat nežádoucí 
účinky v pravidelně aktualizovaných zprávách o bezpečnosti. Společnosti budou požádány, 
aby nepředkládaly pouze nezpracované údaje, ale aby nežádoucí účinky vyhodnotily
a předložily souhrn svých zjištění. Zpravodajka zjistila, že příslušné orgány jsou často natolik 
zaplaveny rozsahem pravidelně aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, které v minulosti 
obdržely, že řada z nich doposud nebyla přečtena, a proto výše uvedené opatření považuje za 
smysluplné. Urychlené hlášení nežádoucích účinků do databáze Eudravigilance má 
rozhodující význam pro bezpečnost pacientů. Zpravodajka je tedy znepokojena informacemi
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o tom, že společnosti i členské státy nedodržují stávající požadavek, aby nežádoucí účinky 
byly hlášeny do patnácti dnů. Členské státy však mají v nedodržování tohoto požadavku 
bezkonkurenční prvenství: ze strany společností bylo se zpožděním podáno 5 % hlášení, 
zatímco u členských států je to 50 %. Zpravodajka tedy usilovala o to, aby byla začleněna 
ustanovení, která zajistí mechanismy lepšího dodržování požadavků.

8. Naléhavá opatření neboli „postup Společenství“ 

Zpravodajka vítá skutečnost, že byla zařazena jednoznačnější ustanovení pro případ, kdy je 
aktivován naléhavý postup. Objeví-li se závažný nežádoucí účinek, je třeba, aby členské státy 
urychleně spolupracovaly.

9. Transparentnost: 

Zpravodajka vítá návrhy, které evropskému systému farmakovigilance zajistí větší míru 
transparentnosti. Vítá rozšíření internetového portálu a využití veřejných slyšení, pomocí 
nichž jsou shromažďovány důkazy o nežádoucích účincích. Domnívá se, že veřejná slyšení by 
neměla být využívána pouze v případě naléhavých opatření, ale mohla by být užitečným 
nástrojem i pro standardní farmakovigilanci, a z toho důvodu zpravodajka za tímto účelem 
předložila pozměňovací návrh.


