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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.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde
o farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, 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
(KOM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0664),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0515/2008),

– 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 a článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování 
EU,

– 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. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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 postoj Parlamentu předal Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – 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,

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být elektronicky informovány v případě, kdy držitelé rozhodnutí
o registraci předloží databázi Eudravigilance zprávy o závažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, k nimž došlo na území těchto států. Jde o dodatečnou kontrolu, aby se zajistilo, že 
příslušné orgány tuto informaci skutečně dostanou a nepřehlédnou ji.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit

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

v rámci agentury nový vědecký výbor,
a sice Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance. Uvedený výbor by se 
měl skládat z jednoho zástupce každého 
členského státu a sedmi členů 
jmenovaných Komisí, včetně nejméně 
jednoho odborného zástupce lékařské 
obce a nejméně jednoho zástupce z řad 
pacientů. Tito členové by měli být
kvalifikováni v oblasti bezpečnosti léčiv 
včetně odhalování, posuzování
a minimalizace rizik a předávání informací
o rizicích a vypracovávání poregistračních 
studií bezpečnosti a auditů 
farmakovigilance.

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance by se měl stát zastupitelským výborem, 
neboť farmakovigilance je natolik významnou záležitostí veřejného zdraví, že každý členský 
stát bude chtít mít právo na svého zástupce u jednacího stolu a být zapojen do diskuse. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) S cílem sladit ve Společenství reakce na 
obavy týkající se bezpečnosti humánních 
léčivých přípravků by měl být Poradní 
výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance nápomocen Výboru pro 
humánní léčivé přípravky a koordinační 
skupině zřízené směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
ve všech otázkách týkajících se 
farmakovigilance humánních léčivých 
přípravků. V zájmu jednotnosti
a kontinuity posuzování by však měl mít 
konečnou odpovědnost za posouzení 
poměru rizik a prospěšnosti u humánních 

(9) S cílem sladit ve Společenství reakce na 
obavy týkající se bezpečnosti humánních 
léčivých přípravků by Výbor pro humánní 
léčivé přípravky a koordinační skupina 
zřízená směrnicí Evropského parlamentu
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků ve všech 
otázkách týkajících se farmakovigilance 
humánních léčivých přípravků měli 
vycházet z doporučení Výboru pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance. V zájmu jednotnosti
a kontinuity posuzování by však měl mít 
konečnou odpovědnost za posouzení 
poměru rizik a prospěšnosti u humánních 
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léčivých přípravků registrovaných podle 
tohoto nařízení i nadále Výbor pro 
humánní léčivé přípravky agentury
a orgány příslušné pro schvalování 
registrací.

léčivých přípravků registrovaných podle 
tohoto nařízení i nadále Výbor pro 
humánní léčivé přípravky agentury
a orgány příslušné pro schvalování 
registrací.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance působit jako zastupitelský 
výbor, měly by být jeho pravomoci ve vztahu k Výboru pro humánní léčivé přípravky
a koordinační skupině posíleny. Výbor pro humánní léčivé přípravky ani koordinační skupina 
nejsou specializovanými orgány na farmakovigilanci – jejich náplní je celkově vyrovnávat 
rizika s prospěchem. Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojení úloh, měl by být Výbor pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance jediným orgánem pověřeným farmakovigilancí
a posuzováním rizik. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo podléhá-li přípravek podmínkám 
nebo omezením s ohledem na jeho 
bezpečné a účinné použití, měl by být tento 
léčivý přípravek na trhu intenzivně 
sledován. Pacienti a zdravotničtí pracovníci 
by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškerá podezření na nežádoucí 
účinky takových léčivých přípravků, 
označili je černým trojúhelníkem
a doplnili odpovídajícím vysvětlením
v souhrnu údajů o přípravku a na 
příbalovém letáku pro pacienty, přičemž
agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků.

Or. en
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Odůvodnění

Zvláštní varování u ostře sledovaných lékařských přípravků pomůže zdravotníkům
a pacientům rozpoznat nové léčivé přípravky podléhající intenzivnímu sledování a zvýší jejich 
uvědomění si důležitosti informovat o jakémkoli nežádoucím účinku, jež by se mohl 
vyskytnout. 

Symbol černého trojúhelníků se již používá k označení nových léčivých přípravků 
podléhajících intenzivnímu sledování v celé EU (u léčivých přípravků podléhajících postupu 
centrální registrace).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Tato směrnice by měla platit, aniž 
by tím 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. Úmysl zajistit 
veřejné zdraví představuje významný 
veřejný zájem, jenž ospravedlňuje 
zpracování identifikovatelných údajů
o zdravotním stavu, jsou-li ovšem tyto 
údaje zpracovávány pouze v nezbytných 
případech a pokud zúčastněné strany 
hodnotí nezbytnost zpracování takových 
údajů v každé fázi procesu 
farmakovigilance.

Or. en

Odůvodnění

Návrh se dotýká vysoce citlivých osobních informací, jež je nezbytné plně chránit. Při 
současném dodržení právních předpisů EU na ochranu údajů by ovšem mělo být možné 
zpracovávat osobní údaje v rámci systému Eudravigilance. 
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Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při plnění jeho úloh souvisejících
s farmakovigilancí by měl vycházet
z doporučení Výboru pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance uvedený v čl. 56 
odst. 1 písm. aa) . 
Výraz „Poradní“ by měl být z názvu 
Výboru pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance vyňat, aby název výboru 
lépe vyjadřoval jeho pravomoci.
Bude-li tato změna přijata, bude název 
výboru změněn v celém textu.

Or. en

Odůvodnění

Bude-li Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance působit jako zastupitelský 
výbor, měly by být jeho pravomoci ve vztahu k Výboru pro humánní léčivé přípravky posíleny. 
Výbor pro humánní léčivé přípravky není specializovaným orgánem na farmakovigilanci –
jeho náplní je celkově vyrovnávat rizika léčivých přípravků s jejich prospěchem. Aby 
nedocházelo ke zbytečnému zdvojení úloh, měl by být Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance jediným orgánem pověřeným farmakovigilancí a posuzováním rizik. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 28 – odst. 3 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na základě hodnocení zpráv vydává 
doporučení Výboru pro humánní léčivé 
přípravky. 
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Or. en

Odůvodnění

Stanovisko Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance by mělo mít pro Výbor 
pro humánní léčivé přípravky větší váhu. Tento výbor by přitom měl mít možnost změnit 
rozhodnutí Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance, bude-li mít pro své 
rozhodnutí vědecké opodstatnění a bude-li to nutné pro veřejné zdraví. 

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Výbor pro humánní léčivé přípravky 
přijímá odlišné stanovisko od doporučení 
Výboru pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance pouze tehdy, pokud pro 
to existuje významné vědecké 
opodstatnění či pokud je to důležité
z hlediska veřejného zdraví. Výbor pro 
humánní léčivé přípravky tyto důvody 
vysvětlí v odůvodnění, které připojí ke 
svému stanovisku.

Pokud se ve stanovisku uvádí, že je 
zapotřebí učinit regulativní kroky, přijme 
Komise rozhodnutí o změně, pozastavení 
nebo zrušení příslušné registrace. Na přijetí 
uvedeného rozhodnutí se vztahuje článek 
10 tohoto nařízení. Pokud Komise takové 
rozhodnutí přijme, může rovněž přijmout 
rozhodnutí určené členským státům podle 
článku 127a směrnice 2001/83/ES.

Pokud se ve stanovisku uvádí, že je 
zapotřebí učinit regulativní kroky, přijme 
Komise rozhodnutí o změně, pozastavení 
nebo zrušení příslušné registrace. Na přijetí 
uvedeného rozhodnutí se vztahuje článek 
10 tohoto nařízení. Pokud Komise takové 
rozhodnutí přijme, může rovněž přijmout 
rozhodnutí určené členským státům podle 
článku 127a směrnice 2001/83/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Stanovisko Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance by mělo mít pro Výbor 
pro humánní léčivé přípravky větší váhu. Tento výbor by přitom měl mít možnost změnit 
rozhodnutí Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance, bude-li mít pro své 
rozhodnutí vědecké opodstatnění a bude-li to nutné pro veřejné zdraví. 

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 28 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance může pro účely tohoto 
hodnocení 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 dovolení předložit tyto 
informace Výboru pro posuzování rizik
v rámci farmakovigilance na neveřejném 
slyšení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je totožný s textem směrnice. Považuje-li to Výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance za vhodné, může díky tomuto pozměňovacímu návrhu 
uspořádat veřejné slyšení v otázce hodnocení léčivých přípravků, jež byly schváleny jak na 
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základě centralizovaného, tak decentralizovaného postupu.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je v souladu s pozměňovacím návrhem 3 a 4.

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) z jednoho zástupce a jednoho 
náhradníka z každého členského státu 
jmenovaných příslušným vnitrostátním 
orgánem v konzultaci se správní radou;

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

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

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

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně
v jejich nepřítomnosti.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně
v jejich nepřítomnosti.

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

Or. en

Odůvodnění
Výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance by měl působit jako zastupitelský výbor, 
ovšem účast v něm je právem a nikoli povinností. Pokud tedy členský stát nemůže vyslat do 
výboru svého člena, měl by moci delegovat svoji funkci jinému členskému státu.
Zpravodajka v zájmu posílení transparentnosti procesu farmakovigilance navrhuje, aby byl 
počet členů Výboru pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance doplněn o nejméně dva 
další členy, a to zástupce pacientů a zástupce lékařské obce. To vyplývá z precedentu 
stanoveného těmito výbory EMEA: Výborem pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění, 
Pediatrickým výborem a Výborem pro moderní terapie.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členové a náhradníci Poradního výboru
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance jsou jmenováni na 
základě příslušných odborných znalostí
v oblastech farmakovigilance a posuzování 
rizik humánních léčivých přípravků, a to 
tak, aby byla zaručena nejvyšší možná 
úroveň odborné kvalifikace a široké 
spektrum odpovídajících odborných 
znalostí. Za tímto účelem je výkonnému 
řediteli agentury nápomocna správní rada

2. Členové a náhradníci Výboru pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
jsou jmenováni na základě příslušných 
odborných znalostí v oblastech 
farmakovigilance a posuzování rizik 
humánních léčivých přípravků, a to tak, 
aby byla zaručena nejvyšší možná úroveň 
odborné kvalifikace a široké spektrum 
odpovídajících odborných znalostí. Za 
tímto účelem je výkonnému řediteli 
agentury nápomocna správní rada, Komise
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a Komise, aby bylo zajištěno, že konečné 
složení výboru pokrývá vědecké obory 
relevantní pro jeho úkoly.

a členské státy, aby bylo zajištěno, že 
konečné složení výboru pokrývá vědecké 
obory relevantní pro jeho úkoly.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 12.
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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
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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 
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.
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4. Úloha zdravotnických pracovníků:

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 
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smysluplné. Urychlené hlášení nežádoucích účinků do databáze Eudravigilance má 
rozhodující význam pro bezpečnost pacientů. Zpravodajka je tedy znepokojena informacemi
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.


