
AD\806087CS.doc PE431.040v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2008/0257(COD)

24. 2. 2010

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k 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 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

Navrhovatel: Claude Turmes



PE431.040v02-00 2/13 AD\806087CS.doc

CS

PA_Legam



AD\806087CS.doc 3/13 PE431.040v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Léčivé přípravky výrazně přispívají ke zdraví občanů EU. Mohou však mít i nežádoucí 
účinky vedoucí podle Evropské komise až k 5 % všech hospitalizací (přesné odhady chybí 
vzhledem k tomu, že nejsou zaznamenány všechny případy). Případ protizánětlivého léku 
rofecoxibu (Vioxx), který byl v roce 2004 stažen z trhu, protože zvyšoval riziko 
kardiovaskulárních onemocnění (odhaduje se, že v USA způsobil více než 30 000 případů 
iktu, z nichž některé byly smrtelné), upozornil na potřebu důkladnější farmakovigilance.

Farmakovigilance je proces a vědní disciplina monitorující bezpečnost léčivých přípravků, 
včetně shromažďování a správy údajů o bezpečnosti léčivých přípravků, vyhodnocování 
těchto údajů a nalézání případných bezpečnostních problémů, kroků pro jejich řešení, 
informování o těchto otázkách i hodnocení následných postupů a obdržených výsledků.

V případě centrálně povolovaných léčivých přípravků je postup farmakovigilance stanoven 
nařízením č. 726/2004. Příslušný postup pro léčivé přípravky povolované na vnitrostátní 
úrovni je stanoven směrnicí 2001/83. Toto stanovisko se týká změn nařízení č. 726/2004.

Komise hodlá zdokonalit stávající systém farmakovigilance vyjasněním úlohy různých 
zúčastněných aktérů, zjednodušením postupů, posílením transparentnosti a komunikace, 
lepším sběrem údajů a zdokonalením postupů hodnocení, lepším zapojením zúčastněných 
stran a zaváděním osvědčených postupů.

I když navrhovatel návrh vítá, domnívá se, že ještě existuje prostor pro jeho vylepšení, 
zejména pokud jde o otázky ochrany spotřebitele, transparentnosti a ochrany údajů. Navrhuje 
změny v následujících směrech:

 Zpracování osobních údajů uživatelů léčby v několika stadiích procesu 
farmakovigilance by mělo probíhat v souladu se zásadami ochrany údajů stanovenými 
směrnicí 95/46/ES.

 Navrhované shrnutí základních informací o bezpečném a efektivním užívání léčivých 
přípravků by mělo být odmítnuto, protože pojetí „základních informací“ je zavádějící 
a mohlo by být špatně pochopeno. 

 Hlášení pacientů může novým způsobem přispět k pochopení nežádoucích účinků 
léků, jako tomu bylo v případě paroxetinu (Deroxat/Seroxat), antidepresiva, o kterém 
se díky hlášením pacientů zjistilo, že zvyšuje riziko sebevražd a způsobuje deprivační 
syndrom („elektrickou hlavu“) u pacientů, kteří jej chtěli přestat užívat. 

 Spotřebitelé by měli podávat hlášení přímo vnitrostátním orgánům. Decentralizovaný 
systém podávání zpráv, kdy jsou zasílány informace o všech nežádoucích účincích 
léků (o nichž informují pacienti, zdravotničtí pracovníci a farmaceutické společnosti) 
do evropské databáze, je koordinováno na vnitrostátní úrovni, zvyšuje bezpečnost 
ochrany údajů a zaručuje kvalitu údajů registrovaných na evropské úrovni. Místní 
řízení rovněž umožňuje vnitrostátním zdravotnickým orgánům:
- přezkoumávat hlášení a dodávat cenné informace vycházející na základě jejich 

odborných zkušeností, 
- získat jasný přehled o negativních účincích, k nimž došlo na jejich území, 



PE431.040v02-00 4/13 AD\806087CS.doc

CS

- zpřístupňovat tyto informace obyvatelstvu země v jeho vlastním jazyce (jak to již 
činí Spojené království nebo Nizozemsko). 

 Spotřebitelé a zdravotničtí pracovníci by rovněž měli mít neomezený přístup 
k ústřední evropské databázi Eudravigilance s cílem předcházet předvídatelným 
nežádoucím účinků léků zpřístupňováním ověřených informací. To je účinný způsob, 
jak se vyrovnat s nerovnoměrnými informacemi o negativních reakcích na léky mezi 
členskými státy. Tento veřejný přístup do databáze Eudravigilance je potřebný 
k obnovení důvěry veřejnosti ve schopnosti zdravotnických orgánů chránit veřejné 
zdraví.

 Používání internetu pro podávání hlášení mě měly doplňovat další prostředky, jako 
elektronická pošta, fax a telefon, jako je tomu ve Spojených státech a ve Spojeném 
království, s cílem nevylučovat ty, kdo nemají přístup k internetu nebo jej nemohou 
využívat, a zdokonalit podávání hlášení od pacientů. 

 Veškeré hodnotící zprávy týkající se léčby v rámci vnitrostátních nebo evropských 
systémů farmakovigilance by měly být zpřístupněny veřejnosti. Pokud převažuje 
veřejný zájem, jako je tomu v případě údajů farmakovigilace, mělo by být vždy 
zajištěno plné zveřejňování údajů.

 Financování systémů farmakovigilance by mělo být i nadále veřejné, vzhledem 
k tomu, že odpovědnost za ochranu obyvatelstva nesou veřejné orgány a že je třeba 
zajistit nezávislost těchto systémů.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Označení „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance“ je příliš 
restriktivní a nebere v úvahu nutnost analyzovat poměr mezi prospěšností a rizikem léku, se 
zdůrazněním samostatně provedené analýzy rizika. Výbor se však zabývá „všemi otázkami 
týkajícími se (...) farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl. 1 bod 12).

Tento pozměňovací návrh by měl být uplatněn v celém textu návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 2

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 je mu nápomocen 
Poradní výbor pro posuzování rizik a 
prospěšnosti v rámci farmakovigilance 
zmíněný v čl. 56 odst. 1 písm. aa) .“.

Odůvodnění

Označení „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance“ je příliš 
restriktivní a nebere v úvahu nutnost analyzovat poměr mezi prospěšností a rizikem léku, se 
zdůrazněním samostatně provedené analýzy rizika. Výbor se však zabývá „všemi otázkami 
týkajícími se (...) farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl. 1 bod 12).

Tento pozměňovací návrh by měl být uplatněn v celém textu návrhu nařízení.

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

přístupná pro příslušné orgány členských 
států, agenturu a Komisi. Rovněž je 
přístupná držitelům rozhodnutí o registraci,
zdravotnickým pracovníkům a veřejnosti, 
přičemž je zaručena ochrana osobních 
údajů.

Agentura zajistí přístup do databáze 
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost, a to ve vhodném 
rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana 
osobních údajů.
Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti v souhrnné podobě, 
spolu s vysvětlením, jak uvedené údaje 
interpretovat.

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

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být plně transparentní, tak aby zaručoval plnou 
informovanost zúčastněných stran, a zejména aby obnovil důvěru pacientů a občanů v 
odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Veřejnost smí požadovat individuální 
hlášení nežádoucích účinků obsažená v 
databázi Eudravigilance. Agentura nebo 
příslušný vnitrostátní orgán, od nějž je 
příslušné hlášení požadováno, toto hlášení 
poskytne do 90 dnů s výjimkou případů, 
kdy by uvolnění hlášení ohrozilo 
anonymitu subjektů, jichž se týká.

3. Veřejnost smí požadovat individuální 
hlášení nežádoucích účinků obsažená v 
databázi Eudravigilance. Agentura nebo 
příslušný vnitrostátní orgán, od nějž je 
příslušné hlášení požadováno, toto hlášení 
poskytne do 90 dnů, přičemž je zaručena 
ochrana osobních údajů.

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být plně transparentní, tak aby zaručoval plnou 
informovanost zúčastněných stran, a zejména aby obnovil důvěru pacientů a občanů v 
odpovědnost zdravotnických orgánů. Měla by být zaručena ochrana osobních údajů.
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Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové 
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty. Tato možnost 
hlášení přes internet je poskytnuta všem 
občanům Unie v jejich mateřském jazyce.

Agentura také poskytuje veřejnosti 
veškeré prostředky umožňující pacientům 
hlásit nežádoucí účinky, jako příslušné 
telefonní číslo nebo zvláštní e-mailovou 
adresu.

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být plně transparentní, tak aby zaručoval plnou 
informovanost zúčastněných stran, a zejména aby obnovil důvěru pacientů a občanů v 
odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 7
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 26 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Informace na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech by měly být uvedeny 
v jednoduché a srozumitelné podobě. Technické dokumenty by měly být uvedeny souhrnně 
i ve verzi pro laické uživatele. Příbalová informace a souhrn údajů o přípravku by měly být 
také zveřejněny na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují 
základní informace o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) nejnovější elektronická verze 
příbalových informací a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny stávající a nové 
léčivé přípravky;

Odůvodnění

Informace na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech by měly být uvedeny 
v jednoduché a srozumitelné podobě. Technické dokumenty by měly být uvedeny souhrnně 
i ve verzi pro laické uživatele. Příbalová informace a souhrn údajů o přípravku by měly být 
také zveřejněny na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují 
základní informace o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 26 – bod 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) stručná historie záznamu změn 
provedených v informacích o přípravku.

Všechny informace na webových 
portálech pro bezpečnost léčivých 
přípravků, včetně informací uvedených 
v bodech 1 až 4b tohoto článku, budou 
uvedeny v podobě srozumitelné široké 
veřejnosti.

Odůvodnění

Informace na bezpečnostním webovém portálu EU by měly být uvedeny v jednoduché 
a srozumitelné podobě. Ačkoli tyto právní předpisy vyžadují, aby byly na Evropském webovém 
portálu uveřejňovány velmi podrobné informace, nezahrnují odkaz na důležité informace pro 
zajištění bezpečného užívání léčivých přípravků. Proto by měly být příbalová informace, 
souhrn údajů o přípravku nebo evropské veřejné hodnotící zprávy snadno přístupné 
veřejnosti. Dále by stručná historie záznamu změn umožnila pacientům a zdravotnickým 
pracovníkům přístup k průběžným aktualizacím informací o přípravku. 

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura před návrhem a spuštěním 
tohoto portálu konzultuje s příslušnými 
účastníky (včetně skupin pacientů, 
zdravotnických pracovníků a zástupců 
průmyslu), aby zjistila jejich stanovisko.

Odůvodnění

Před spuštěním této webové stránky je důležité provést konzultaci s účastníky, kteří mají vztah 
k informacím poskytovaným na portálu agentury.
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Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Výbor pro humánní léčivé přípravky 
přijme 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. Tato příloha se rovněž 
zpřístupní veřejnosti.

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance a 
rozhodnutí o registraci. 

Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance a 
rozhodnutí o registraci. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 67 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Příjmy agentury sestávají z příspěvků 
Společenství a poplatků podniků za získání 
rozhodnutí o registraci a spravování 
registrací Společenství a za ostatní služby 
poskytované agenturou nebo koordinační 
skupinou, pokud jde o plnění jejich úkolů 
podle článků 107c, 107e, 107g, 107l a 107r 
směrnice 2001/83/ES.“;

„Příjmy agentury sestávají z příspěvků 
Společenství a poplatků podniků za získání 
rozhodnutí o registraci a spravování 
registrací Společenství a za ostatní služby 
poskytované agenturou nebo koordinační 
skupinou, pokud jde o plnění jejich úkolů 
podle článků 107c, 107e, 107g, 107l a 107r 
směrnice 2001/83/ES a čl. 28b tohoto 
nařízení. Rozpočtový orgán tvořený 
Evropským parlamentem a Radou 
přezkoumá v případě potřeby výši 
příspěvku Společenství na základě 
hodnocení potřeb a s ohledem na výši 
poplatků.“

Odůvodnění

Agentura musí mít k plnění svých důležitých úkolů k dispozici dostatečné finanční prostředky.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

“4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a s 

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

s dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady a budou 
financovány z veřejných zdrojů, aby byla 
zaručena nezávislost agentury. To nebrání 
vybírání poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci za provádění uvedených činností, 
které vykonává agentura.“. 

Odůvodnění

Za financování farmakovigilance odpovídají veřejné orgány, protože odpovídají za ochranu 
veřejného zdraví a protože na sebe vzaly odpovědnost za registraci léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je konzistentní s pozměňovacím návrhem zpravodaje k bodu 3a 
článku 11 a k písm. aa) čl. 59 odst. 1 směrnice 2001/83/ES. 
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