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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 chybějí 
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, přičemž některé z nich byly smrtelné), upozornil na potřebu důkladnější 
farmakovigilance.

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

Pokud jde o léky, jejichž registrace se schvaluje centrálně, je postup farmakovigilance 
stanoven v nařízení 726/2004. Příslušný postup pro léčivé přípravky registrované na úrovni 
členských států je stanoven směrnicí 2001/83. Toto stanovisko se týká změn, které Komise 
předložila ke směrnici 2001/83.

Komise hodlá zdokonalit stávající systém farmakovigilance vyjasněním úlohy různých 
zúčastněných subjektů, zjednodušením postupů, zvýšením 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, transparentnost a ochranu údajů. Navrhuje 
proto změny v následujících směrech:

 Hlášení pacientů může novým způsobem přispět k pochopení nežádoucích účinků 
léků, jak tomu bylo v případě paroxetinu (Deroxat / Seroxat) – antidepresiva, které, 
jak bylo díky hlášení pacientů zjištěno, zvyšovalo riziko sebevraždy a způsobovalo 
deprivační syndrom u pacientů, kteří jej chtěli přestat užívat. 

 Spotřebitelé by měli podávat hlášení přímo státním orgánům. Decentralizovaný
systém hlášení, při němž je předávání informací o všech nežádoucích účincích léků 
(ať už je nahlásí pacienti, zdravotnická zařízení, zdravotničtí pracovníci či 
farmaceutické společnosti) do evropské databáze koordinováno na národní úrovni, 
zvyšuje bezpečnost při ochraně údajů a zaručuje kvalitu údajů, které jsou registrovány 
na evropské úrovni. Místní řízení rovněž umožňuje státním zdravotnickým orgánům:
- přezkoumávat hlášení a dodávat cenné informace vycházející z jejich odborných 

zkušeností,
- získat jasný přehled o negativních účincích, k nimž došlo na jejich území,
- zpřístupňovat tyto informace obyvatelstvu země v jeho vlastním jazyce (jak to již 

činí Velká Británie nebo Nizozemsko).
 Spotřebitelé a zdravotničtí pracovníci by měli mít také neomezený přístup k ústřední 

evropské databázi EUDRAVigilance, aby zabránili opakování nežádoucích účinků 
léků, kterým se dá předejít tím, že se zajistí snadný přístup k ověřeným informacím. 
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Tím je také možné účinně řešit problém nejednotnosti informací o negativních 
účincích léků mezi členskými státy. Tento veřejný přístup do databáze Eudravigilance 
je nezbytný k obnovení důvěry veřejnosti ve schopnost zdravotnických orgánů chránit 
veřejné zdraví.

 Používání internetu k hlášení nežádoucích účinků by měly doplňovat další prostředky, 
např. elektronická pošta, fax a telefon, jako je tomu ve Spojených státech a ve Velké 
Británii, aby nebyli vyloučeni ti, kdo nemají přístup k internetu nebo jej nemohou 
používat, a aby se zlepšilo podávání hlášení ze strany pacientů.

 Veškeré hodnotící zprávy týkající se léčivých přípravků v rámci státních nebo 
evropských systémů farmakovigilance by měly být přístupné veřejnosti. Jedná-li se 
o vyšší veřejný zájem, jako je tomu v případě údajů získaných v rámci 
farmakovigilance, měl by být vždy zajištěn neomezený přístup k těmto údajům.

 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 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, 

(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 důkladným
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, 
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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. 

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. 

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Pozměňovací návrh 3

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost by Komise měla po konzultaci 
s pacienty a organizacemi spotřebitelů, 
lékařskými a farmaceutickými 
společnostmi, členskými státy a dalšími 
zainteresovanými stranami měla předložit 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu týkající se srozumitelnosti souhrnu 
údajů o přípravku a příbalových letáků 
a jejich důležitosti pro veřejnost 
a zdravotnické pracovníky. Komise 
by po zhodnocení výše uvedených údajů 
měla případně předložit návrhy 
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na zlepšení struktury a obsahu souhrnu 
údajů o přípravku a příbalových letáků 
s cílem zajistit, aby se staly hodnotným 
zdrojem informací pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky.

Odůvodnění

Příbalové letáky léků stále bývají pro spotřebitele často nejasné a těžko pochopitelné. Je 
povinností Evropské komise, aby předložila odpovídající návrhy, které projedná se všemi 
příslušnými zúčastěnými stranami.

Pozměňovací návrh 4

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 Poradní 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 
mělo být zajištěno, aby se koordinační 
skupina při plnění svých úkolů 
souvisejících s farmakovigilancí mohla 
obrátit pro radu na Poradní výbor 
pro posuzování prospěšnosti a rizika 
v rámci farmakovigilance při agentuře.

Odůvodnění
Označení „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance“ je příliš 
restriktivní a tím, že trvá na tom, že hodnocení rizika je samostatná otázka, nepřihlíží 
k potřebě analýzy poměru rizika a prospěšnosti. Do kompetence tohoto výboru však spadají 
„otázky týkající se ... farmakovigilance“ (návrh směrnice, čl. 1 bod 14). 

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 

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

farmakovigilance a do sítě pro zpracování 
údajů zmíněných v čl. 57 odst. 1 písm. d) 
nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) a zároveň 
příslušným vnitrostátním orgánům. 
Jakékoli změny ve vnitrostátních 
databázích by měly být okamžitě 
a automaticky zaneseny do databáze 
Eudravigilance. Databáze Eudravigilance 
a vnitrostátní databáze by měly být plně 
interoperabilní.

Odůvodnění

Kvalitu údajů v systému Eudravigilance zajistí pouze nepřímá hlášení o nežádoucích účincích 
léků od pacientů, zdravotnických pracovníků a držitelů rozhodnutí o registraci příslušným 
vnitrostátním orgánům. Díky těmto hlášením je možné využít jejich odbornosti a uznat jejich 
odpovědnost, pokud jde o ochranu veřejného zdraví jak na státní, tak i na evropské úrovni.

Je však nezbytné, aby pacienti měli přímý přístup k údajům v databázi Eudravigilance. Tím 
se zajistí, aby byly kvalitní informace veřejného zájmu snadno dostupné a rychle se šířily.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

o bezpečnosti v přesně stanovených 
intervalech, v případě že vznikne potřeba 
posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

Odůvodnění

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Touto směrnicí není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů1 ani 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů orgány 
a institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů2. Aby bylo možné 
zjišťovat a vyhodnocovat nežádoucí 
účinky, stejně jako jim porozumět 
a předcházet jim a stanovovat a přijímat 
opatření na omezení rizik a zvýšení 
prospěšnosti léčivých přípravků za účelem 
ochrany veřejného zdraví, mělo by být 
možné zpracovávat osobní údaje v rámci 
systému Eudravigilance, budou-li 
dodrženy právní předpisy EU v oblasti 
ochrany údajů.
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____________________
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.
2 Úř. věst. L 8, 12.1.2001, s. 1.

Odůvodnění

Zpracovávání osobních údajů uživatelů léčivých přípravků, které bude probíhat v několika 
fázích procesu farmakovigilance, by mělo probíhat podle zásad o ochraně údajů stanovených 
v směrnici 95/46/ES.

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„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>.“

„Tento nově registrovaný léčivý přípravek 
je pod důkladným dohledem. Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky hlaste 
svému lékaři, lékárníkovi či <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

V zájmu poskytování kompletních a přesných informací široké veřejnosti by po udělení 
registrace měl být zveřejněn také příbalový informační leták.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek: 

Aniž by byla dotčena ustanovení 
článku 19, schválení registrace může 
podléhat jedné nebo více z následujících 
podmínek: 

Odůvodnění

Tento nový článek nesmí umožnit „snadné“ získávání registrace podobně jako v případě 
podmíněných a přísně omezených případů registrace uvedených v článku 22.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 22 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zachování registrace je spojeno 
s každoročním novým posouzením těchto 
podmínek.

Zachování registrace je spojeno 
s každoročním novým posouzením těchto
podmínek. Seznam těchto podmínek musí 
být neprodleně zpřístupněn veřejnosti 
společně se lhůtami a termíny plnění.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí požadavek na zveřejňování uvedených podmínek, 
k jejichž vypuštění není důvod.
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Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Po schválení registrace může příslušný 
vnitrostátní orgán po držiteli rozhodnutí 
o registraci požadovat provedení 
poregistrační studie bezpečnosti, existují-li 
obavy spojené s riziky registrovaného 
léčivého přípravku. Tento požadavek musí 
mít písemnou formu a musí obsahovat 
podrobné odůvodnění a cíle a časový 
rámec pro předložení a provedení studie.

1. Po schválení registrace může příslušný 
vnitrostátní orgán po držiteli rozhodnutí 
o registraci požadovat provedení 
poregistrační studie bezpečnosti, existují-li 
obavy spojené s riziky registrovaného 
léčivého přípravku. Tento požadavek musí 
mít písemnou formu a musí obsahovat 
podrobné odůvodnění, cíle a časový rámec 
pro předložení a provedení studie. Tento 
požadavek se bez prodlení zveřejní.

2. Příslušný vnitrostátní orgán ve lhůtě, 
kterou stanoví, umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci podat vysvětlení k tomuto 
požadavku, pokud o to držitel rozhodnutí 
o registraci požádá do 30 dnů od obdržení 
tohoto písemného požadavku. 

2. Příslušný vnitrostátní orgán ve lhůtě, 
kterou stanoví, umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci podat vysvětlení k tomuto 
požadavku, pokud o to držitel rozhodnutí 
o registraci písemně požádá do 30 dnů 
od obdržení tohoto písemného požadavku, 
a svou žádost podrobně zdůvodní. Tyto 
žádosti se bez prodlení zveřejní.

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci příslušný 
vnitrostátní orgán požadavek odvolá nebo 
potvrdí. V případě, že příslušný vnitrostátní 
orgán požadavek potvrdí, pozmění 
se registrace tak, aby obsahovala daný 
požadavek jako podmínku registrace
a odpovídajícím způsobem se aktualizuje 
systém řízení rizik.

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci příslušný 
vnitrostátní orgán požadavek odvolá nebo 
potvrdí. Toto rozhodnutí se bez prodlení 
zveřejní. V případě, že příslušný 
vnitrostátní orgán požadavek potvrdí, 
pozmění se registrace tak, aby obsahovala 
daný požadavek jako podmínku registrace,
a odpovídajícím způsobem se aktualizuje 
systém řízení rizik.

Odůvodnění

Registraci za výjimečných podmínek je nutné provést zcela transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 13
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Označení „Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci farmakovigilance“ je příliš 
restriktivní a tím, že se na hodnocení rizika pohlíží jako na samostatnou otázku, nepřihlíží se 
k nutnosti analýzy poměru mezi rizikem a prospěšností. Do kompetence tohoto výboru však 
spadají „otázky týkající se ... farmakovigilance“ (návrh nařízení, čl. 1 bod 14). Tento 
pozměňovací návrh se uplatní v celém textu navrhované směrnice.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členové koordinační skupiny musí 
v souvislosti s informacemi, na které 
se vztahuje profesní tajemství, zachovávat 
mlčenlivost i po ukončení své činnosti.

7. Podrobný program jednání koordinační 
skupiny se zveřejní nejpozději jeden den 
před příslušnou schůzí. Podrobné zápisy 
ze schůzí koordinačních skupin 
obsahující přijatá rozhodnutí, podrobnosti 
o hlasování a vysvětlení k němu, včetně 
menšinových stanovisek, se zveřejní 
nejpozději jeden měsíc po schůzi.

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je farmakovigilance striktně oddělena 
od rozhodnutí o registraci.  
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Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Odůvodnění

Navrhovaný souhrn základních informací nezbytných k bezpečnému a účinnému užívání léků 
by měl být zamítnut, neboť koncept „základních informací“ je zavádějící a může být 
nesprávně pochopen.

Pozměňovací návrh 17
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 65 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) postup Společenství, kterým se stanoví 
časový plán postupu a jasná struktura 
a určí se úkoly všech zúčastněných stran 
včetně pořádání veřejných slyšení. 

Odůvodnění

Je třeba vypracovat pokyny s cílem jasně stanovit postupy a časový plán postupu 
Společenství, včetně veřejných slyšení.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Je povinností vnitrostátních orgánů zajistit kvalitu a kritické hodnocení všech příslušných.

Pozměňovací návrh 19

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

(3a) zajištění toho, aby veřejnost byla včas 
informována o obavách týkajících se 
farmakovigilance, pokud jde o užívání 
léčivých přípravků;

Odůvodnění

Údaje o farmakovigilanci by měly být předány zdravotnickým pracovníkům a pacientům co 
nejdříve, aby byla dodržena zásada obezřetnosti.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) zajištění toho, aby informace 
o nežádoucích účincích léků byly 
urychleně zpřístupněny veřejnosti;

Odůvodnění

Údaje o farmakovigilanci by měly být předány zdravotnickým pracovníkům a pacientům co 
nejdříve, aby byla dodržena zásada obezřetnosti.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 105 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Činnost spojená s farmakovigilancí, 
provoz komunikačních sítí a dohled 
nad trhem se financuje z veřejných 
prostředků.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) program a podrobný zápis ze schůzí 
Poradního výboru pro posuzování 
prospěšnosti a rizika v rámci 
farmakovigilance a koordinační skupiny.

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být zcela transparentní, aby se zajistilo vyčerpávající 
informování všech zúčastněných stran, zejména s ohledem na obnovení důvěry pacientů 
a občanů v odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 3 b (nový) a bod 3 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) nejnovější elektronická verze 
příbalových informací a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny stávající a nové 
léčivé přípravky; 
(3c) stručná historie záznamu změn 
provedených v informacích o přípravku.
Veškeré informace o webových portálech 
pro bezpečnost léčiv, včetně všech 
informací, které jsou stanoveny v bodech 1 
až 3b tohoto článku, musejí být uvedeny 
v podobě srozumitelné široké veřejnosti. 

Odůvodnění

Informace na státních webových portálech pro bezpečnost léčiv by měly být uvedeny 
v jednoduché a srozumitelné podobě. Ačkoli tyto právní předpisy vyžadují, aby byly 
na státním bezpečnostním portálu uveřejňovány velmi podrobné informace, nezahrnují odkaz 
na důležité informace pro zajištění bezpečného užívání léčivých přípravků. Proto by měly být 
příbalové informace snadno přístupné veřejnosti. 

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Držitelům rozhodnutí o registraci 
se ukládá zaznamenávat veškerá podezření 
na nežádoucí účinky jak ve Společenství, 
tak v třetích zemích, o nichž se dovědí 
prostřednictvím spontánních hlášení 
od pacientů nebo zdravotnického personálu 
nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti, s tím, 
že je nutné uvést, zda k nim došlo u dávek, 
které se u lidí obvykle používají 
k prevenci, diagnostice či léčbě určité 
choroby nebo k obnovení, nápravě nebo 
úpravě určité fyziologické funkce,
po chybě v medikaci, nebo po užití, které 
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je v rozporu se souhrnem údajů 
o přípravku.

Odůvodnění

Širší pojetí „nežádoucích účinků“, které by zahrnovalo sekundární účinky vyplývající z chyby 
v medikaci nebo z užití léčiva, které je v rozporu s registrovaným souhrnem údajů o přípravku 
(včetně nesprávného užití a zneužití přípravku), umožní lépe zjišťovat sekundární účinky, 
které mohou být pro pacienta škodlivé. Je však stále důležité jasně rozlišovat mezi 
sekundárními účinky, které vyplývají z obvyklého použití léčiva, a mezi ostatními 
sekundárními účinky. Toto rozlišení by mělo být jasné i v rámci postupu hlášení nežádoucích 
účinků.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Je důležité, aby se hlášení nežádoucích účinků nebránilo vytvořením technických překážek. 
Ne všichni mají nutně přístup k internetu, nebo mají potíže s jeho používáním.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

„databáze Eudravigilance“) a zároveň 
příslušným vnitrostátním orgánům 
veškeré informace o všech závažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
se objeví do patnácti dnů od obdržení 
hlášení o takovém podezření nebo, 
při neexistenci hlášení, do patnácti dnů 
ode dne, kdy se příslušný držitel o události 
dozvěděl.

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

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

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy a veřejnost mají 
prostřednictvím databáze Eudravigilance 
přístup k hlášením o nežádoucích 
účincích léků, které se vyskytly v jiných 
členských státech.

Odůvodnění

Evropská databáze farmakovigilance by měla být zcela transparentní, aby ve vhodnou chvíli 
poskytovala informace všem zúčastněným stranám a také pacientům. Tím je také možné 
účinně řešit problém nejednotnosti informací o nežádoucích účincích léků mezi členskými 
státy.

Pozměňovací návrh 29
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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 
podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví na jejich území, a o nichž 
se dozví od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, které
se objeví na jejich území a o nichž se dozví 
od zdravotníků, zdravotnických zařízení
a pacientů, držitelů rozhodnutí o registraci 
a v rámci programů hlášení a prevence 
chyb v medikaci, a uvedou, zda k nim 
došlo u dávek, které se u lidí obvykle 
používají k prevenci, diagnostice či léčbě 
určité choroby nebo k obnovení, nápravě 
nebo úpravě určité fyziologické funkce,
po chybě v medikaci, nebo po užití, které 
je v rozporu se souhrnem údajů 
o přípravku.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána 
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv.

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích byla podávána 
prostřednictvím národních portálů 
pro bezpečnost léčiv a jakýmkoli jiným 
vhodným způsobem.

Odůvodnění

Širší pojetí „nežádoucích účinků“, které by zahrnovalo sekundární účinky vyplývající z chyby 
v medikaci nebo z užití léčiva, které je v rozporu s registrovaným souhrnem údajů o přípravku 
(včetně nesprávného užití a zneužití přípravku) umožní lépe zjišťovat sekundární účinky, které 
mohou být pro pacienta škodlivé. Je však stále důležité jasně rozlišovat mezi sekundárními 
účinky, které vyplývají z obvyklého použití léčiva, a mezi ostatními sekundárními účinky. Toto 
rozlišení by mělo být jasné i v rámci postupu hlášení nežádoucích účinků. Je povinností 
vnitrostátních orgánů zajistit kvalitní a nezbytná opatření navazující na nahlášení důležitých 
údajů.

Pozměňovací návrh 30

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

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení.

2. Členské státy zašlou hlášení podle 
odstavce 1 elektronicky do databáze 
Eudravigilance do patnácti dnů od jejich 
obdržení a uvedou, zda k nim došlo 
u dávek, které se u lidí obvykle používají 
k prevenci, diagnostice či léčbě určité 
choroby nebo k obnovení, nápravě nebo 
úpravě určité fyziologické funkce,
po chybě v medikaci, nebo po užití, které 
je v rozporu se souhrnem údajů 
o přípravku.

Odůvodnění

Širší pojetí „nežádoucích účinků“, které by zahrnovalo sekundární účinky vyplývající z chyby 
v medikaci nebo z užití léčiva, které je v rozporu s registrovaným souhrnem údajů o přípravku 
(včetně nesprávného užití a zneužití přípravku) umožní lépe zjišťovat sekundární účinky, které 
mohou být pro pacienta škodlivé. Je však stále důležité jasně rozlišovat mezi sekundárními 
účinky vyplývajícími z obvyklého použití léčiva a mezi ostatními sekundárními účinky. Toto 
rozlišení by mělo být jasné i v rámci postupu hlášení nežádoucích účinků.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

3. Odchylně od odstavce 1 tohoto článku 
jsou u léčivých přípravků podle článků 10, 
10a nebo 10c a u léčivých přípravků podle 
článků 14 nebo 16a držitelé rozhodnutí 
o registraci povinni každé tři roky 
předkládat pravidelně aktualizované 
zprávy o bezpečnosti těchto přípravků, 
kromě následujících případů:

Odůvodnění

Vyloučení některých typů léčivých přípravků (generik, léčivých přípravků, jejichž účinná látka 
má alespoň 10 let dobře zavedené léčebné použití, některých homeopatických léků, některých 
tradičních rostlinných přípravků apod.) ze systému pravidelného předkládání aktualizovaných 
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zpráv o bezpečnosti přípravků může představovat problém. Pokud v případě generik už 
původní přípravek není na trhu, nebude k dispozici ani pravidelná zpráva o jeho bezpečnosti.  
K výskytu nežádoucích účinků může kromě toho dojít až dlouho po jejich uvedení na trh 
(jako v případě přípravku Di-Antalvic). Ze zásady proto není možné vynechat některé léčivé 
přípravky, je však možné povolit delší intervaly mezi předkládáním jednotlivých zpráv o jejich 
bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 32

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 Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance přijme 
zprávu o posouzení, ať už se změnami
či beze změn.

Hodnotící zpráva se neprodleně zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu pro bezpečnost léčiv.

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být zcela transparentní, aby se zajistilo vyčerpávající 
informování všech zúčastněných stran, zejména s ohledem na obnovení důvěry pacientů 
a občanů v odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po posouzení pravidelných aktualizačních 
zpráv o bezpečnosti příslušné vnitrostátní 
orgány zváží, zda je třeba učinit nějaké 

Příslušné vnitrostátní orgány zváží, zda je 
třeba učinit nějaké kroky, pokud jde 
o registraci dotčeného léčivého přípravku. 
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kroky, pokud jde o registraci dotčeného 
léčivého přípravku. 

Registraci podle okolností ponechají beze 
změn, změní, pozastaví, nebo zruší.

Registraci podle okolností ponechají beze 
změn, změní, pozastaví, nebo zruší.

Jejich rozhodnutí se bez prodlení zveřejní. 
Jestliže z důvodů spojených 
s farmakovigilancí dojde ke změně 
rozhodnutí o registraci, příslušné 
vnitrostátní orgány nebo referenční 
členský stát neprodleně zveřejní 
aktualizovanou hodnotící zprávu 
o příslušných léčivých přípravcích, 
nebo podrobnou zprávu o této změně.

Odůvodnění

Systém farmakovigilance by měl být zcela transparentní, aby se zajistilo vyčerpávající 
informování všech zúčastněných stran, zejména s ohledem na obnovení důvěry pacientů 
a občanů v odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Poradní výbor pro posuzování 
prospěšnosti a rizika v rámci 
farmakovigilance danou věc posoudí.
Pro účely tohoto posouzení může společně 
se zástupci Výboru pro humánní léčivé 
přípravky uspořádat veřejné slyšení. 
Agentura po konzultaci se zúčastněnými 
stranami vypracuje pokyny pro organizaci 
a průběh veřejných slyšení.
V průběhu veřejných slyšení by se měla 
zvážit také účinnost a prospěšnost 
určitého přípravku a dále předešlé 
hodnocení prospěšnosti a rizika, které 
vypracoval Výbor pro humánní léčivé 
přípravky nebo koordinační skupina 
v rámci postupu udělování registrace 
stanoveného v článku 107l.
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Odůvodnění

Organizování veřejných slyšení tímto výborem je užitečným nástrojem, pokud je jejich průběh 
řádně vymezen s patřičným zohledněním jak rizik, tak i prospěšnosti daného přípravku, 
s cílem umožnit věrohodnou a objektivní diskuzi. Cílem je zajistit dobrý zdravotní stav 
pacienta a posoudit rizika přípravku oproti jeho prospěšnosti s ohledem na všechny dostupné 
složky.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107k – odst. 2 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě konání veřejného slyšení 
se po jeho skončení zveřejní předběžná 
zpráva.

Odůvodnění

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo 
do souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací začleněno 
shrnutí základních informací nezbytných 
k bezpečnému a účinnému používání 
léku, podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 odst. 1 
písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve znění 
této směrnice, zajistí členské státy, aby byl 

vypouští se
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tento požadavek uplatněn na registrace 
schválené před datem uvedeným v čl. 3 
odst. 1 druhém pododstavci této směrnice 
od prodloužení takové registrace nebo 
od uplynutí tříleté lhůty počínající 
uvedeným datem, podle toho, co nastane 
dříve.

Odůvodnění

Zahrnutí základních informací do souhrnu údajů o přípravku a příbalového letáku není nutné, 
jelikož souhrn údajů o přípravku je sám o sobě souhrnem základních informací. Pro pacienty, 
kteří tak mohou přehlédnout důležité informace, jež jsou uvedeny v souhrnu údajů 
o přípravku, nikoli však v souhrnu základních informací, může být matoucí a může vést 
k problémům s čitelností (např. u příbalového letáku v několika jazycích). 

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Než bude agentura schopna zajistit 
plnou funkčnost databáze Eudravigilance, 
všechny pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti léčivého přípravku 
se předloží také příslušným vnitrostátním 
orgánům, které provedly registraci 
daného přípravku.
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