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Pozměňovací návrh 23
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na stanovisko evropského 
inspektora ochrany údajů1, 
1 Úř. věst. C 229, 23.9.2009, s. 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky takových 
léčivých přípravků a Evropská agentura 
pro léčivé přípravky zřízená nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým 
se stanoví postupy Společenství pro 
registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi 
a kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky , (dále jen „agentura“) by 
měla vést veřejně přístupný aktualizovaný 
seznam těchto léčivých přípravků.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky takových 
léčivých přípravků označené 
odpovídajícím vysvětlením v souhrnu 
údajů o přípravku a v příbalovém letáku
a Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 
2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních 
a veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, (dále jen 
„agentura“) by měla vést veřejně přístupný 
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aktualizovaný seznam těchto léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní indikace pro léky, které jsou předmětem studie o registraci, pomůže zdravotníkům 
a pacientům rozpoznat nové léčivé přípravky podléhající důslednému dohledu a přispěje 
k tomu, že si uvědomí, jak důležité je informovat o jakémkoli nežádoucím účinku, jež by se 
mohl vyskytnout.

Pozměňovací návrh 25
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním
dohledem. Pacienti a zdravotníci by měli 
být vyzýváni k hlášení veškerých 
podezření na nežádoucí účinky takových 
léčivých přípravků a Evropská agentura 
pro léčivé přípravky zřízená nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým 
se stanoví postupy Společenství pro 
registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi 
a kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky , (dále jen „agentura“) by 
měla vést veřejně přístupný aktualizovaný 
seznam těchto léčivých přípravků.

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu průběžně pod dohledem. 
Podobně jako v případě všech léků také 
všichni pacienti a zdravotníci by měli být 
vyzýváni k hlášení veškerých podezření na 
nežádoucí účinky takových léčivých 
přípravků a Evropská agentura pro léčivé 
přípravky zřízená nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 
31. března 2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních 
a veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, (dále jen 
„agentura“) by měla vést veřejně přístupný 
aktualizovaný seznam těchto léčivých 
přípravků.

Or. en
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Odůvodnění

Existuje zde velký problém s dodržováním léčby s vážnými následky pro zdraví pacientů, který 
je příčinou velkých finančních nákladů ve státních systémech zdravotní péče.  Takové ostré 
formulace mohou dále odrazovat pacienty od dodržování léčby a nepřímo ovlivnit vykazování 
možných nežádoucích účinků u přípravků, které nejsou do této kategorie přípravků zahrnuty. 
Pacienti a zdravotničtí pracovníci by měli být povzbuzováni k tomu, aby hlásili veškeré 
nežádoucí účinky.

Pozměňovací návrh 26
Philippe Juvin

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

Or. fr

Odůvodnění

Začlenění souhrnu základních informací je nadbytečné (souhrn údajů o přípravku je již sám 
o sobě syntézou důležitých informací), může být pro pacienty matoucí (ti mohou přehlédnout 
důležité informace obsažené v souhrnu údajů o přípravku, které však nejsou uvedeny 
v souhrnu základních informací) a může vést k problémům s čitelností (např. u příbalových 
informací uvedených v několika jazycích).   
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Pozměňovací návrh 27
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) S cílem zajistit úzkou spolupráci 
členských států v oblasti farmakovigilance 
by měl být rozšířen mandát koordinační 
skupiny zřízené článkem 27 směrnice 
2001/83/ES tak, aby zahrnoval zkoumání 
otázek souvisejících s farmakovigilancí 
všech léčivých přípravků registrovaných 
členskými státy. Aby mohla plnit své nové 
úkoly, měla by být koordinační skupina 
dále posílena prostřednictvím přijetí 
jasných pravidel, pokud jde o požadované 
odborné znalosti jejích členů, přijímání 
stanovisek, transparentnost, nezávislost 
jejích členů a jejich povinnost zachovávat 
profesní tajemství a potřebu spolupráce 
mezi Společenstvím a vnitrostátními 
orgány.

(12) S cílem zajistit úzkou spolupráci 
členských států v oblasti farmakovigilance
založenou na znaleckém posudku systémů 
farmakovigilance členských států by měla 
být vytvořena nová koordinační skupina 
se zvláštním zaměřením na otázky 
farmakovigilance tak, aby zahrnovala
zkoumání otázek souvisejících 
s farmakovigilancí všech léčivých 
přípravků registrovaných členskými státy.
Aby mohla plnit své nové úkoly, měla by 
být tato nová koordinační skupina dále 
posílena prostřednictvím přijetí jasných 
pravidel, pokud jde o požadované odborné 
znalosti jejích členů, přijímání stanovisek, 
transparentnost, nezávislost jejích členů 
a jejich povinnost zachovávat profesní 
tajemství a potřebu spolupráce mezi 
Společenstvím a vnitrostátními orgány.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 28
Philippe Juvin

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 

(13) S cílem zaručit stejnou úroveň 
odborných znalostí při rozhodování 
v otázkách farmakovigilance na úrovni 
Společenství i na vnitrostátní úrovni by 
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mělo být zajištěno, aby se koordinační 
skupina při plnění svých úkolů 
souvisejících s farmakovigilancí mohla 
obrátit pro radu na Poradního výbor pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance 
při agentuře.

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

Or. fr

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).

Pozměňovací návrh 29
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) S cílem dále zlepšit koordinaci zdrojů 
mezi členskými státy by jeden členský stát 
měl být oprávněn delegovat některé úkoly 
v rámci farmakovigilance na jiný členský 
stát.

(17) S cílem zlepšit znalecké posudky 
v rámci farmakovigilance na úrovni 
Společenství by jeden členský stát měl mít 
možnost vyškolit své týmy 
u specializovaných týmů jiného členského 
státu.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy by neměly mít možnost se vzdát své odpovědnosti ohledně farmakovigilance.
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Pozměňovací návrh 30
Philippe Juvin

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 
potřeba posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

(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 periodicita rutinního
hlášení by měla být prodloužena 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 ve specifických 
intervalech, v případě že vznikne potřeba 
posoudit jejich rizikovost nebo 
přezkoumat, zda jsou informace 
o přípravku odpovídající.

Or. fr

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.
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Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. Mělo by být 
umožněno zajistit adekvátní financování 
činnosti spojené s farmakovigilancí skrze 
vybírání poplatků. Správa takto vybraných 
prostředků by však měla být pod neustálým 
dohledem příslušných vnitrostátních 
orgánů s cílem zaručit jejich nezávislost.

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. Mělo by být 
umožněno zajistit adekvátní financování 
činnosti spojené s farmakovigilancí skrze 
nepřímé vybírání dodatečných zdrojů.  
Správa takto vybraných prostředků by však 
měla být pod neustálým dohledem 
příslušných vnitrostátních orgánů s cílem 
zaručit jejich nezávislost.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být zajištěna striktní finanční nezávislost činností souvisejících s farmakovigilancí. 
Proto je třeba se vyhnout vybírání přímých poplatků, které mohou vést ke vztahu „platba za 
poskytnuté služby“.

Pozměňovací návrh 32
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 11 se mění takto: vypouští se
a) vkládá se nový bod 3a, který zní:
„3a. souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;
b) doplňuje se nový pododstavec, který 
zní:
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„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>.“

Or. fr

Odůvodnění

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Pozměňovací návrh 33
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Článek 11 se mění takto: 3. Článek 11 se mění takto:
a) vkládá se nový bod 3a, který zní: a) doplňuje se nový pododstavec, který zní:
“3a) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.“;
b) doplňuje se nový pododstavec, který zní:

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznam podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 

V případě léčivých přípravků zařazených 
na seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí příbalové informace 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je předmětem poregistračního 
dohledu nad jeho bezpečným používáním.  
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Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste svému lékaři, lékárníkovi či <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding 
a new "key information" section would alter the rest of the summary of product 
characteristics and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Pozměňovací návrh 34
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznam podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Tento léčivý
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>.“

„Pro účely prvního pododstavce bodu 3a 
musí v případě léčivých přípravků 
zařazených na seznam podle článku 23 
nařízení (ES) č. 726/2004 souhrn 
obsahovat toto prohlášení: „Bylo zjištěno, 
že přípravek je prospěšný pro pacienty se 
stejnými příznaky. Jako u všech léků se i 
u tohoto léčivého přípravku sleduje jeho 
bezpečnost. Veškerá podezření na 
nežádoucí účinky hlaste <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“
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Or. en

Odůvodnění

U léčivých přípravků zařazených na seznam podle článku 23 nařízení, jejichž registrace 
podléhá zvláštním podmínkám, by mělo být v souhrnu údajů o přípravku uvedeno, že 
v případě tohoto léku se sleduje jeho bezpečnost raději, než že je pod intenzivním dohledem. 
Takové ostré formulace mohou dále odrazovat pacienty od dodržování léčby a nepřímo 
ovlivnit vykazování možných nežádoucích účinků u přípravků, které nejsou do této kategorie 
přípravků zahrnuty. Pacienti a zdravotničtí pracovníci by měli být povzbuzováni k tomu, aby 
hlásili veškeré nežádoucí účinky.

Pozměňovací návrh 35
Ashley Fox

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 registrovaly.

“3. Příslušné vnitrostátní orgány bez 
odkladu zpřístupní veřejnosti rozhodnutí 
o registraci společně s příbalovými 
informacemi, 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 registrovaly.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu poskytování kompletních a přesných informací široké veřejnosti by po udělení 
registrace měly být zveřejněny také příbalové informace.

Pozměňovací návrh 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 a – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

Doplněním ustanovení uvedených 
v článku 19, schválení registrace může 
podléhat jedné nebo více z následujících 
podmínek:

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek nesmí umožnit rozšíření „zjednodušených“ rozhodnutí o registraci 
podobných podmínečným registracím podle článku 22 a přísně stanoveným. 

Pozměňovací návrh 37
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 9
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 22 – odst. 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 je 
neprodleně zpřístupněn veřejnosti 
společně se lhůtami a termíny plnění.

Or. fr

Odůvodnění

Opětovné zavedení povinnosti zveřejnění podmínek, její zrušení není odůvodněné.

Pozměňovací návrh 38
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 10
Směrnice 2001/83/ES
Článek 22 a (nový)
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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 a cíle a časový 
rámec pro předložení a provedení studie.
Je neprodleně zveřejněn.

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 požádá, písemnou formou 
s podrobným odůvodněním, do 30 dnů od 
obdržení tohoto písemného požadavku.
Tato žádost je neprodleně zveřejněna.

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 je neprodleně 
zveřejněno. 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.

Or. fr

Odůvodnění

Povolení za výjimečných podmínek by měla být udělována zcela transparentním způsobem.

Pozměňovací návrh 39
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

«1. Vytvoří se koordinační skupina pro 
následující účely:

«1. Vytvoří se dvě koordinační skupiny:

a) jedna koordinační skupina pro 
vzájemné uznávání registrace 
a decentralizované postupy má na starost 
následující úkoly:

a) posuzování veškerých otázek týkajících 
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

i) posuzování veškerých otázek týkajících 
se registrace léčivého přípravku ve dvou 
nebo více členských státech v souladu 
s postupy stanovenými v kapitole 4;

b) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;

c) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1.

ii) posuzování otázek týkajících se změn 
registrace v případě registrací schválených 
členskými státy podle čl. 35 odst. 1, 
s výjimkou všech otázek týkajících se 
farmakovigilance.

Agentura zajišťuje sekretariát této 
koordinační skupiny.

Agentura zajišťuje sekretariát této 
koordinační skupiny.

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 pro vzájemné uznávání registrací 
a decentralizované postupy nápomocen 
Výbor pro humánní léčivé přípravky 
zmíněný v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č.
726/2004.

Or. fr

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance 
a rozhodnutí o registraci.   
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Pozměňovací návrh 40
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) koordinační skupina pro posuzování 
rizik v oblasti farmakovigilance má 
následující úkoly:

i) posuzování otázek týkajících se 
farmakovigilance léčivých přípravků 
v případě, kdy rozhodnutí o registraci 
vydávají členské státy v souladu s články 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;

ii) posuzování otázek týkajících se 
změněných podmínek registrace v případě 
registrací vydaných členskými státy podle 
čl. 35 odst. 1. pro všechny otázky týkající 
se farmakovigilance.

Agentura zajišťuje sekretariát této 
koordinační skupiny.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 41
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 1 – pododstavec 3
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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 zmíněný v čl. 56 odst. 1 
písm. aa) nařízení (ES) č. 726/2004.“

Or. fr

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 směrnice.

Pozměňovací návrh 42
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Členové koordinační skupiny a odborníci 
vycházejí při plnění svých úkolů 
z vědeckých a regulačních zdrojů, jež jsou 
dostupné vnitrostátním registračním 
orgánům. Každý příslušný vnitrostátní 
orgán sleduje odbornou úroveň 
prováděných hodnocení a usnadňuje 
činnost jmenovaných členů koordinační 
skupiny a odborníků.

„Členové koordinačních skupin 
a odborníci vycházejí při plnění svých 
úkolů z vědeckých a regulačních zdrojů, 
jež jsou dostupné vnitrostátním 
registračním orgánům, odpovědným za 
farmakovigilancí. Každý příslušný 
vnitrostátní orgán sleduje odbornou úroveň 
prováděných hodnocení a usnadňuje 
činnost jmenovaných členů koordinačních 
skupin a odborníků.
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Pokud jde o transparentnost a o nezávislost 
jejích členů, vztahuje se na koordinační 
skupinu článek 63 nařízení (ES) č. 
726/2004.“

Pokud jde o transparentnost a o nezávislost 
jejich členů, vztahuje se na koordinační 
skupiny článek 63 nařízení (ES) č. 
726/2004.“

Členové koordinačních skupin mohou být 
v daném okamžiku členy pouze jedné 
z těchto skupin.

Členové koordinační skupiny pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance jsou hierarchicky 
nezávislí na vnitrostátních subjektech 
pověřených vydáváním rozhodnutí 
o registraci.“ 

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 43
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

"4. Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise jsou oprávnění 
účastnit se všech schůzí koordinační 
skupiny.

"4. Výkonný ředitel agentury nebo jeho 
zástupce a zástupci Komise jsou oprávnění 
účastnit se všech schůzí koordinačních 
skupin.

Or. fr

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance 
a rozhodnutí o registraci.   
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Pozměňovací návrh 44
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členové koordinační skupiny zajistí 
náležitou koordinaci mezi úkoly skupiny 
a prací příslušných vnitrostátních orgánů, 
včetně poradních subjektů zabývajících se 
registrací.

5. Členové koordinačních skupin zajistí 
náležitou koordinaci mezi úkoly své 
skupiny a prací příslušných vnitrostátních 
orgánů, včetně jednotlivých poradních 
subjektů zabývajících se registrací
a subjektů zabývajících se dozorem nad 
léčivými přípravky.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 45
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Není-li v této směrnici stanoveno jinak, 
vynaloží koordinační skupina veškeré úsilí
k tomu, aby dosáhla konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, platí 
stanovisko většiny členů.

6. Není-li v této směrnici stanoveno jinak, 
vynaloží koordinační skupiny veškeré úsilí
k tomu, aby dosáhly konsenzu. Pokud 
takového konsenzu nelze dosáhnout, platí 
stanovisko většiny členů.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 46
Bernadette Vergnaud

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 pořad jednání schůzí 
koordinačních skupin se zveřejní 
nejpozději jeden den před schůzemi. 
Podrobné zápisy ze schůzí koordinačních 
skupin doplněné přijatými rozhodnutími, 
podrobnostmi o hlasování a vysvětleními 
k němu, včetně menšinových stanovisek, 
se zveřejní v průběhu měsíce 
následujícího po schůzi.“

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 47
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. Čl. 59 odst. 1 se mění takto: vypouští se
a) vkládá se nové písmeno aa), které zní:
„aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“
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b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:
„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 

a musí mu předcházet tento symbol «�» 
a slova „Nová informace“.
U léčivých přípravků nezařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 by mělo být navíc uvedeno 
následující prohlášení: „Tento léčivý 
přípravek je pod intenzivním dohledem. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. fr

Odůvodnění

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Pozměňovací návrh 48
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Čl. 59 odst. 1 se mění takto: Čl. 59 odst. 1 se mění takto: 
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a) vkládá se nové písmeno aa), které zní: a) vkládá se nové písmeno aa), které zní:
“aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“;
b) doplňuje se nový druhý a třetí 
pododstavec, které zní:
„Informace podle prvního pododstavce 
písmene aa) musí být uvedeny v černém 
rámečku. Jakýkoli text, který byl nově 
přidán nebo změněn, musí být po dobu 
jednoho roku uváděn tučným písmem 
a musí mu předcházet tento symbol � 
a slova „Nová informace“. 
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 
hlaste <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>“.“

“aa) U léčivých přípravků zařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí souhrn údajů obsahovat
toto prohlášení: „Tento léčivý přípravek je 
předmětem poregistračního dohledu nad 
jeho bezpečným používáním.  Veškerá 
podezření na nežádoucí účinky hlaste 
svému lékaři, lékárníkovi či <jméno 
a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding 
a new "key information" section would alter the rest of the summary of product 
characteristics and the package leaflet where important information is already contained.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.
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Pozměňovací návrh 49
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U léčivých přípravků zařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí souhrn údajů obsahovat 
toto následující prohlášení:

U léčivých přípravků zařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí souhrn údajů obsahovat 
toto následující prohlášení:

„Tento léčivý přípravek je pod intenzivním 
dohledem. Veškerá podezření na nežádoucí 
účinky hlaste <jméno a internetová adresa 
příslušného vnitrostátního orgánu>“. 

„Bylo zjištěno, že přípravek je prospěšný 
pro pacienty se stejnými příznaky.  Jako 
u všech léků se i u tohoto léčivého 
přípravku sleduje jeho bezpečnost. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
hlaste svým zdravotnickým pracovníkům 
či <jméno a internetová adresa příslušného 
vnitrostátního orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

Existuje zde velký problém s dodržováním léčby s vážnými následky pro zdraví pacientů, který 
je příčinou velkých finančních nákladů ve státních systémech zdravotní péče.  Takové ostré 
formulace mohou odrazovat pacienty od dodržování léčby a nepřímo ovlivnit vykazování 
možných nežádoucích účinků u přípravků, které nejsou do této kategorie přípravků zahrnuty. 

Pozměňovací návrh 50
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V článku 65 se doplňují nová písmena g) 
a ga), která znějí:

“g) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 

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

používání léku podle čl. 11 odst. 3a) a čl. 
59 odst. 1 písm. aa).“,

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vypracovat pokyny, s cílem vyjasnit postupy a časový plán postupů Společenství, 
včetně veřejných slyšení. 

Pozměňovací návrh 51
Philippe Juvin

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 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).“

Or. fr

Odůvodnění

Začlenění souhrnu základních informací je nadbytečné (souhrn údajů o přípravku je již sám 
o sobě syntézou důležitých informací), může být pro pacienty matoucí (ti mohou přehlédnout 
důležité informace obsažené v souhrnu údajů o přípravku, které však nejsou uvedeny 
v souhrnu základních informací) a může vést k problémům s čitelností (např. u příbalových 
informací uvedených v několika jazycích).   
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Pozměňovací návrh 52
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – 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 lékaře a další zdravotnické 
pracovníky a také pacienty k tomu, aby 
hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům nebo 
držiteli rozhodnutí o registraci;

Or. fr

Odůvodnění

Systém farmakovigilance musí být transparentnější a více zapojit pacienty.

Pozměňovací návrh 53
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 103

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může jakýkoli z úkolů, které 
mu byly svěřeny v rámci této hlavy, 
delegovat na jiný členský stát pod 
podmínkou písemného souhlasu členského 
státu, na nějž má být úkol delegován.

Členský stát nemůže delegovat úkoly, 
které mu byly svěřeny v rámci této hlavy. 
Může požádat jiný členský stát o školení 
a pomoc pod podmínkou písemného 
souhlasu členského státu, na nějž má být 
úkol delegován.

Delegující členský stát o tom písemně 
informuje Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy. Delegující členský stát 
a agentura tuto informaci zveřejní.

Žadatelský členský stát a členský stát 
poskytující školení předloží podrobný plán 
školení a pomoci, zahrnutý do rozpočtu 
Komise a agentury, které ho financují 
z veřejných prostředků Unie.

Or. fr
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Odůvodnění

Členské státy by neměly mít možnost se vzdát své odpovědnosti ohledně farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 105

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Správa fondů určených na činnosti 
spojené s farmakovigilancí, provoz 
komunikačních sítí a dozor nad trhem musí 
být pod trvalou kontrolou příslušných 
vnitrostátních orgánů, aby byla zaručena 
jejich nezávislost.

Činnosti spojené s farmakovigilancí, 
provoz komunikačních sítí a dozor nad 
trhem obdrží odpovídající veřejné 
prostředky přiměřené svěřeným úkolům.
Správa fondů určených na financování 
těchto činností musí být pod trvalou 
kontrolou příslušných vnitrostátních 
orgánů, aby byla zaručena jejich 
nezávislost.

První pododstavec nebrání vybírání
poplatků od držitelů rozhodnutí 
o registraci na uvedené činnosti, které 
provádějí příslušné vnitrostátní orgány.

První pododstavec nebrání nepřímému
vybírání doplňkových zdrojů na uvedené 
činnosti, které provádějí příslušné 
vnitrostátní orgány, pod podmínkou, že 
jejich nezávislost bude striktně zaručena.

Or. fr

Odůvodnění

Musí být zajištěna striktní finanční nezávislost činností souvisejících s farmakovigilancí.  
Proto je třeba se vyhnout vybírání přímých poplatků, které mohou vést ke vztahu „platba za 
poskytnuté služby“.

Pozměňovací návrh 55
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – bod 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1. souhrn systémů řízení rizik léčivých 
přípravků registrovaných podle této 
směrnice;

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních bezpečnostních webových portálech 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 56
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný 
bezpečnosti léčiv propojený s evropským 
portálem věnovaným bezpečnosti léčiv 
vytvořeným v souladu s článkem 26 
nařízení (ES) č. 726/2004. Prostřednictvím 
národních portálů pro bezpečnost léčiv 
členské státy zveřejní alespoň:

Každý členský stát vytvoří a spravuje 
národní webový portál věnovaný 
bezpečnosti léčiv propojený s evropským 
portálem věnovaným bezpečnosti léčiv 
vytvořeným v souladu s článkem 26 
nařízení (ES) č. 726/2004. Prostřednictvím 
národních portálů pro bezpečnost léčiv 
členské státy zveřejní alespoň:

 1. systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

1. souhrn systémů řízení rizik léčivých 
přípravků registrovaných podle této 
směrnice;

Or. en
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Odůvodnění

Informace na státních 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 národních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují základní informace 
o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.

Pozměňovací návrh 57
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 – písm. 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 léčivých přípravků podle článku 
23 nařízení (ES) č. 726/2004, jejichž 
registrace je předmětem určitých 
podmínek nebo požadavků;

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních bezpečnostních webových portálech 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 58
Ashley Fox

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 

2. seznam léčivých přípravků podle článku 
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23 nařízení (ES) č. 726/2004; 23 nařízení (ES) č. 726/2004, jejichž 
povolení je předmětem určitých podmínek 
nebo požadavků;

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních 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 národních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují základní informace 
o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.

Pozměňovací návrh 59
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. nejnovější elektronická verze 
příbalových informací a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny stávající a nové 
léčivé přípravky;

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních 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 národních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují základní informace 
o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.
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Pozměňovací návrh 60
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. stručná historie záznamu změn 
provedených v informacích o přípravku.
Veškeré informace o bezpečnostních 
webových portálech, včetně těch, které 
jsou stanoveny v bodech 1 až 3a tohoto 
článku, musejí být uvedeny ve 
srozumitelné podobě pro širokou 
veřejnost. Informace o bezpečnosti 
a potenciálních rizicích léčivého 
přípravku se poskytují v souvislosti s jeho 
všeobecně prokázanou prospěšností.

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních 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 národních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují základní informace 
o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.

Pozměňovací návrh 61
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„3a. nejnovější elektronická verze 
příbalových informací a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny stávající a nové 
léčivé přípravky; 
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3b. stručná historie záznamu změn 
provedených v informacích o přípravku.

Veškeré informace o bezpečnostních 
webových portálech, včetně všech 
informací, které jsou stanoveny v bodech 1 
až 3a tohoto článku, musejí být uvedeny ve 
srozumitelné podobě pro širokou veřejnost. 

Or. en

Odůvodnění

Informace na státních bezpečnostních webových portálech 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 62
Ashley Fox

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 106 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud agentura nebo příslušné 
vnitrostátní orgány zveřejní informace 
stanovené v odstavcích 2 a 3, vypustí se 
veškeré informace osobní povahy 
a důvěrné informace obchodní povahy, 
pokud jejich zveřejnění není nezbytné pro 
ochranu veřejného zdraví.

4. Pokud agentura nebo příslušné 
vnitrostátní orgány zveřejní informace 
stanovené v odstavcích 2 a 3, vypustí se po 
konzultaci s držitelem o registraci veškeré 
informace osobní povahy a důvěrné 
informace obchodní povahy, pokud jejich 
zveřejnění není nezbytné pro ochranu 
veřejného zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Konzultace s držitelem rozhodnutí o registraci jsou důležité pro zajištění toho, aby důvěrné 
informace obchodní povahy nebyly zveřejněny z nedbalosti. 
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Pozměňovací návrh 63
Philippe Juvin

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 dozvědí, 
a upřesnit, zda se dostavily po dávkách 
běžně užívaných u člověka k profylaxi, 
stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění či k obnovení, úpravě nebo 
ovlivnění fyziologických funkcí;
následkem chyby při medikaci; nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů 
o přípravku, prostřednictvím spontánních 
hlášení od pacientů nebo zdravotnického 
personálu nebo která se objeví v rámci 
poregistračních studií bezpečnosti.

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu „nažádoucí účinky“ na vedlejší účinky způsobené chybou při medikaci nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů o přípravku (včetně případů nesprávného použití 
a zneužití léků) umožní chápat v širším měřítku vedlejší účinky, které by mohly být škodlivé 
pro pacienty. Nicméně je nezbytné jasně rozlišovat vedlejší účinky vzniklé za běžných 
podmínek užívání léčivých přípravků a ostatní vedlejší účinky. Toto rozlišení by se mělo 
objevit v hlášení.

Pozměňovací návrh 64
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 2
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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 nebo 
jakýmikoli dalšími odpovídajícími 
prostředky od pacientů a zdravotnického 
personálu.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité nebránit hlášení nežádoucích účinků vytvářením technologických překážek. 
Některé osoby totiž nemají přístup k internetu nebo jim činí obtíže jej používat.

Pozměňovací návrh 65
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 – odst. 3 – pododstavce 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 
„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních na 
nežádoucí účinky, která se objeví jak ve 
Společenství, tak ve třetích zemích, do 
patnácti dnů od obdržení hlášení o takovém 
podezření nebo, při neexistenci hlášení, do 
patnácti dnů ode dne, kdy se příslušný 
držitel o události dozvěděl.

3. Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zaslat elektronicky do databáze a do sítě 
pro zpracování údajů zmíněných v článku 
24 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) informace 
o veškerých závažných podezřeních na 
nežádoucí účinky, která se objeví jak ve 
Společenství, tak ve třetích zemích, 
a upřesnit, zda se dostavily po dávkách 
běžně užívaných u člověka k profylaxi, 
stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění či k obnovení, úpravě nebo 
ovlivnění fyziologických funkcí;  
následkem chyby při medikaci; nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů 
o přípravku, do patnácti dnů od obdržení 
hlášení o takovém podezření nebo, při 
neexistenci hlášení, do patnácti dnů ode 
dne, kdy se příslušný držitel o události 
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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 
informace o veškerých nezávažných 
podezřeních na nežádoucí účinky, která se 
objeví ve Společenství, a upřesnit, zda se 
dostavily po dávkách běžně užívaných 
u člověka k profylaxi, stanovení diagnózy 
nebo léčbě onemocnění či k obnovení, 
úpravě nebo ovlivnění fyziologických 
funkcí; následkem chyby při medikaci;
nebo použitím mimo schválený souhrn 
údajů o přípravku, 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.

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu „nažádoucí účinky“ na vedlejší účinky způsobené chybou při medikaci nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů o přípravku (včetně případů nesprávného použití 
a zneužití léků) umožní chápat v širším měřítku vedlejší účinky, které by mohly být škodlivé 
pro pacienty. Nicméně je nezbytné jasně rozlišovat vedlejší účinky vzniklé za běžných 
podmínek užívání léčivých přípravků a ostatní vedlejší účinky. Toto rozlišení by se mělo 
objevit v hlášení.

Pozměňovací návrh 66
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 1 – pododstavec 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, která se 
objeví na jejich území, a o nichž se dozví 
od zdravotníků a pacientů a upřesní, zda se 
dostavily po dávkách běžně užívaných 
u člověka k profylaxi, stanovení diagnózy 
nebo léčbě onemocnění či k obnovení, 
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úpravě nebo ovlivnění fyziologických 
funkcí; následkem chyby při medikaci;
nebo použitím mimo schválený souhrn 
údajů o přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu „nažádoucí účinky“ na vedlejší účinky způsobené chybou při medikaci nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů o přípravku (včetně případů nesprávného použití 
a zneužití léků) umožní chápat v širším měřítku vedlejší účinky, které by mohly být škodlivé 
pro pacienty. Nicméně je nezbytné jasně rozlišovat vedlejší účinky vzniklé za běžných 
podmínek užívání léčivých přípravků a ostatní vedlejší účinky. Toto rozlišení by se mělo 
objevit v hlášení.

Pozměňovací návrh 67
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 nebo jakýmikoli dalšími 
odpovídajícími prostředky.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité nebránit hlášení nežádoucích účinků vytvářením technologických překážek. 
Některé osoby totiž nemají přístup k internetu nebo jim činí obtíže jej používat.
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Pozměňovací návrh 68
Philippe Juvin

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

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 upřesní, zda se dostavily po 
dávkách běžně užívaných u člověka 
k profylaxi, stanovení diagnózy nebo léčbě 
onemocnění či k obnovení, úpravě nebo 
ovlivnění fyziologických funkcí;
následkem chyby při medikaci; nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů 
o přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Rozšíření pojmu „nažádoucí účinky“ na vedlejší účinky způsobené chybou při medikaci nebo 
použitím mimo schválený souhrn údajů o přípravku (včetně případů nesprávného použití 
a zneužití léků) umožní chápat v širším měřítku vedlejší účinky, které by mohly být škodlivé 
pro pacienty. Nicméně je nezbytné jasně rozlišovat vedlejší účinky vzniklé za běžných 
podmínek užívání léčivých přípravků a ostatní vedlejší účinky. Toto rozlišení by se mělo 
objevit v hlášení.

Pozměňovací návrh 69
Philippe Juvin

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

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 

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 
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o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze v těchto případech:

o registraci povinni předkládat pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti pro tyto 
přípravky pouze každé tři roky, kromě 
v těchto případech:

Or. fr

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 70
Antonyia Parvanova

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 k – 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 rizik 
v rámci farmakovigilance danou věc 
posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení společně se 
zástupci Výboru pro humánní léčivé 
přípravky. Agentura po konzultaci se 
zúčastněnými stranami vypracuje pokyny 
pro pořádání a průběh veřejných slyšení.
V průběhu veřejných slyšení by se měla 
zvážit účinnost a přínos přípravku a také 
předešlé hodnocení prospěšnosti a rizik, 
které vypracoval Výbor pro humánní 
léčivé přípravky nebo koordinační 
skupina v rámci postupu udělení 
registrace stanovených v článku 107l.

Or. en
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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 léku (daných 
léků) s cílem umožnit věrohodnou a objektivní diskuzi. Cílem je zajistit dobrý zdravotní stav 
pacienta a posoudit rizika léku oproti jeho prospěšnosti s ohledem na všechny dostupné 
složky.

Pozměňovací návrh 71
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 k – 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 uspořádat 
veřejné slyšení v rámci analýzy 
prospěšnosti a rizika.

Or. fr

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 72
Philippe Juvin

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

V případě, že je organizováno veřejné 
slyšení, je po skončení slyšení zveřejněna 
předběžná zpráva. 

Or. fr

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 73
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 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 
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.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Začlenění souhrnu základních informací je nadbytečné (souhrn údajů o přípravku je již sám 
o sobě syntézouou důležitých informací), může být pro pacienty matoucí (ti mohou 
přehlédnout důležité informace obsažené v souhrnu údajů o přípravku, které však nejsou 
uvedeny v souhrnu základních informací) a může vést k problémům s čitelností (např. 
u příbalových informací uvedených v několika jazycích).   

Pozměňovací návrh 74
Sylvana Rapti

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dokud agentura bude schopna zajistit 
plnou funkčnost databáze Eudravigilance, 
všechny pravidelně aktualizované zprávy 
o bezpečnosti se předloží také příslušným 
vnitrostátním orgánům v případech, kdy 
bylo rozhodnuto o registraci léku.
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