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Pozměňovací návrh 8
Philippe Juvin

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 nařízení.

Pozměňovací návrh 9
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 10
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Existuje zde velký problém s dodržováním s vážnými následky pro zdraví pacientů, které jsou 
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.
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Pozměňovací návrh 12
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 nařízení.

Pozměňovací návrh 13
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Důsledek striktního oddělení činností souvisejících s farmakovigilancí a s rozhodnutím o 
registraci.

Pozměňovací návrh 14
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura vytvoří a zveřejní seznam 
humánních léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem. 

Agentura vytvoří a zveřejní seznam 
humánních léčivých přípravků. 

Or. en

Odůvodnění

Seznam látek a přípravků podléhajících zvláštním podmínkám nebo požadavkům by neměl být 
uváděn, jako seznam „pod intenzivním dohledem“, protože různé léčivé přípravky by neměly 
mít různou úroveň dohledu a takové ostré formulace by mohly pacienty odradit od dodržování 
léčby.

Pozměňovací návrh 15
Bernadette Vergnaud

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

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

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Informace na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech by měly být uvedeny 
v jednoduché a srozumitelné podobě.Technické dokumenty by měly být uvedeny souhrnně 
i ve verzi pro laické uživatele. Příbalová informace a souhrn údajů o přípravku by měly být 
také zveřejněny na vnitrostátních bezpečnostních webových portálech, jelikož obsahují 
základní informace o užívání léčiv, které jsou důležité z hlediska jejich bezpečného užívání.
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Pozměňovací návrh 17
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení;

(4) seznam léčivých přípravků zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení, na jejichž 
povolení se vztahují určité podmínky nebo 
požadavky;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 18
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) seznam léčivých přípravků, které jsou 
pod intenzivním dohledem, zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení;

(4) seznam léčivých přípravků zmíněných 
v článku 23 tohoto nařízení, na jejichž 
povolení se vztahují určité podmínky nebo 
požadavky;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 19
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) nejaktuálnější elektronická verze 
příbalové informace a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny existující a nové 
léčivé přípravky;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) nejaktuálnější elektronická verze 
příbalové informace a souhrnu údajů 
o přípravku pro všechny existující a nové 
léčivé přípravky; 
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Všechny informace na bezpečnostních 
webových portálech včetně informací 
uvedených v bodech 1 až 4b tohoto článku 
budou uvedeny v podobě srozumitelné 
široké veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

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



PE438.462v02-00 12/23 AM\804884CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22
Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 23
Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 26 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) závěry posouzení, doporučení, 
stanoviska a rozhodnutí přijatá výbory 
uvedenými v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
tohoto nařízení, koordinační skupinou, 
příslušnými vnitrostátními orgány 
a Komisí v rámci postupů podle článků 28, 
28a a 28b tohoto nařízení a hlavy IX 
kapitoly 3 oddílů 2 a 3 směrnice 
2001/83/ES.

(10) závěry posouzení, doporučení, 
stanoviska a rozhodnutí přijatá výbory 
uvedenými v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
tohoto nařízení, koordinační skupinou, 
příslušnými vnitrostátními orgány 
a Komisí v rámci postupů podle článků 28, 
28a a 28b tohoto nařízení a hlavy IX 
kapitoly 3 oddílů 2 a 3 směrnice 
2001/83/ES.

Všechny informace na bezpečnostních 
webových portálech včetně informací 
uvedených v bodech 1 až 10 tohoto článku 
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budou uvedeny v podobě srozumitelné 
široké veřejnosti. Informace o bezpečnosti 
a potenciálních rizicích léčivého 
přípravku budou poskytovány v souvislosti 
s jeho všeobecně prokázanou 
prospěšností.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 24
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před spuštěním tohoto portálu bude 
agentura konzultovat s příslušnými 
účastníky (včetně skupin pacientů, 
zdravotnických pracovníků a zástupců 
průmyslu), aby zjistila jejich stanovisko.

Or. en

Odůvodnění

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



PE438.462v02-00 14/23 AM\804884CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 25
Ashley Fox

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 27 – odst.1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura bude sledovat vybranou
lékařskou literaturu a vyhledávat zprávy 
o podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek 
a publikací.

1. Agentura bude sledovat lékařskou 
literaturu a vyhledávat zprávy 
o podezřeních na nežádoucí účinky 
humánních léčivých přípravků 
obsahujících určité účinné látky. Zveřejní 
seznam sledovaných účinných látek 
a publikací.

2. Agentura bude relevantní informace 
z vybrané literatury vkládat do databáze 
Eudravigilance. 

2. Agentura bude relevantní informace 
z literatury vkládat do databáze 
Eudravigilance.

Or. en

Odůvodnění

Agentura by mohla kontrolovat veškerou lékařskou literaturu o známých látkách, jinak 
nebude splněn záměr snížit pracovní zatížení držitele rozhodnutí o registraci, neboť držitel 
rozhodnutí o registraci by musel sledovat, kterou literaturu agentura monitoruje, 
a monitorovat veškerou ostatní literaturu. 

Pozměňovací návrh 26
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance pravidelné 
aktualizační zprávy o bezpečnosti posoudí.

3. Evropský výbor pro farmakovigilanci 
vědecky posoudí poměr rizika 
a prospěšnosti léčivého přípravku na 
základě všech dostupných informací 
včetně pravidelně aktualizovaných zpráv o 
bezpečnosti a údajů uvedených v databázi 
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Eudravigilance. 
Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelnou aktualizační zprávu o 
bezpečnosti, připraví zprávu o posouzení a 
pošle ji držiteli rozhodnutí o registraci.

Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelně aktualizovanou zprávu
o bezpečnosti, připraví vědeckou zprávu 
o poměru rizika a prospěšnosti léčivého 
přípravku a pošle ji držiteli rozhodnutí 
o registraci a koordinační skupině pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance.

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, může držitel rozhodnutí o 
registraci sdělit případné připomínky 
agentuře.

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, mohou držitel rozhodnutí 
o registraci  a koordinační skupina pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance sdělit případné 
připomínky Evropskému výboru pro 
farmakovigilanci. 

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí o 
registraci k vyjádření připomínek Poradní 
výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance přijme zprávu o 
posouzení ať už se změnami, nebo v 
nezměněné podobě, přičemž zohlední 
veškeré připomínky držitele rozhodnutí o 
registraci. 

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí 
o registraci a koordinační skupině pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance k vyjádření připomínek 
Evropský výbor pro farmakovigilanci
přijme zprávu o posouzení ať už se 
změnami, nebo v nezměněné podobě, 
přičemž zohlední veškeré připomínky. 
Tato zpráva o posouzení je neprodleně 
zveřejněna prostřednictvím evropského 
webového portálu týkajícího se 
bezpečnosti léčiv počínaje dnem [18 
měsíců od data uvedeného v článku 3].

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 27
Bernadette Vergnaud

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

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

4. Do 30 dnů od okamžiku, kdy schválí
zprávu, Evropský výbor pro 
farmakovigilanci přijme stanovisko 
k ponechání příslušné registrace beze 
změn, k případným změnám, pozastavení 
nebo zrušení. 

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 28
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance a 
rozhodnutí o registraci. 
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Pozměňovací návrh 29
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„aa) výbor pro farmakovigilanci, který je 
zodpovědný za poregistrační hodnocení 
léčivých přípravků uvedených na trh 
prováděné z důvodu farmakovigilance 
podle centralizovaného postupu;“

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 30
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Výbor pro farmakovigilanci bude 
složen:

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

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

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

b) z pěti členů a pěti náhradníků, včetně 
nejméně jednoho zdravotnického 
pracovníka, nejméně jednoho zástupce 
z řad pacientů a nejméně jednoho 
zástupce z řad spotřebitelů, jmenovaných 
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Komisí na základě veřejné výzvy 
k vyjádření zájmu, po konzultaci 
s Evropským parlamentem. 

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně v 
jejich nepřítomnosti.

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

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 31
Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členové a náhradníci Výboru pro 
farmakovigilanci jsou jmenováni na 
základě příslušných odborných znalostí 
v oblastech farmakovigilance a posuzování 
rizik humánních léčivých přípravků, a to 
tak, aby byla zaručena nejvyšší možná 
úroveň odborné kvalifikace a široké 
spektrum odpovídajících odborných 
znalostí. Jsou hierarchicky nezávislí na 
vnitrostátních komisích udělujících 
registraci pro uvedení na trh a na Výboru 
pro humánní léčivé přípravky. Za tímto 
účelem je výkonnému řediteli agentury 
nápomocna správní rada a Komise, aby 
bylo zajištěno, že konečné složení výboru 



AM\804884CS.doc 19/23 PE438.462v02-00

CS

pokrývá vědecké obory relevantní pro jeho 
úkoly.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 32
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst.3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členové a náhradníci Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance jsou jmenováni na 
období tří let, které může být jednou 
obnoveno. Výbor zvolí ze svých členů 
předsedu na období tří let, které může být 
jednou obnoveno. 

3. Členové a náhradníci Výboru pro 
farmakovigilanci jsou jmenováni na 
období tří let, které může být jednou 
obnoveno. Výbor zvolí ze svých členů 
předsedu na období tří let, které může být 
jednou obnoveno. 

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 33
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst.4



PE438.462v02-00 20/23 AM\804884CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance se použijí 
odstavce 3, 4, 7 a 8 článku 61.

4. Na Výbor pro farmakovigilanci se 
použijí odstavce 3, 4, 7 a 8 článku 61.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 34
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst.5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členové a náhradníci Poradního výboru 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance nesmí žádat nebo 
přijímat instrukce od žádného příslušného 
vnitrostátního orgánu, organizace či osoby. 
Povinnosti jim svěřené musí provádět 
objektivně a nestranně.

5. Členové a náhradníci Výboru pro 
farmakovigilanci nesmí žádat nebo 
přijímat instrukce od žádného příslušného 
vnitrostátního orgánu, organizace či osoby. 
Povinnosti jim svěřené musí provádět 
objektivně a nestranně.

Or. fr

Odůvodnění

Sladění s novým uspořádáním agentury, kde je striktně oddělena farmakovigilance a 
rozhodnutí o registraci. 
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Pozměňovací návrh 35
Bernadette Vergnaud

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 61 a – odst.6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Zástupci příslušných vnitrostátních
orgánů jsou oprávněni účastnit se všech 
zasedání Poradního výboru pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, aby usnadnili 
odpovídající koordinaci úkolů agentury a 
práce příslušných vnitrostátních orgánů. 
Na vyzvání mohou poskytovat vysvětlení 
nebo informace, ale nebudou se snažit 
ovlivňovat diskuze.“.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

"4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a 
s dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury,.a obdrží odpovídající 
veřejné prostředky přiměřené svěřeným 
úkolům To nebrání nepřímému vybírání 
dodatečných prostředků na zajištění 
těchto činností agenturou za podmínky, že 
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bude striktně zajištěna její 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 37
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Začlenění souhrnu základních informací je nadbytečné (souhrn údajů o přípravku je již sám o 
sobě syntézou důležitých informací), může být propacienty 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 příbalové 
informace v několika jazycích).



AM\804884CS.doc 23/23 PE438.462v02-00

CS

Pozměňovací návrh 38
Antonyia Parvanova

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Požadavek podle čl. 11 písm. 3a a čl. 59 
odst. 1 písm. aa) směrnice 2001/83/ES ve 
znění směrnice …/…/ES, který se vztahuje 
na léčivé přípravky registrované podle 
nařízení (ES) č. 726/2004 na základě čl. 9 
odst. 4 písm. a) až d) uvedeného nařízení, 
se uplatní na registrace schválené před 
datem uvedeným v čl. 3 druhém 
pododstavci tohoto nařízení od prodloužení 
příslušné registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 
toho, co nastane dříve.

Or. en

Odůvodnění

Je zřejmě kontraproduktivní vytvářet v souhrnu údajů o přípravku a v příbalové informaci 
novou část „důležité informace“.
 Souhrn údajů o přípravku a příbalová informace jsou totiž již souhrnem takzvaných 
důležitých informací. Proto by doplnění nové části „důležité informace“ narušilo zbývající 
část souhrnu údajů o přípravku a příbalovou informaci, které již důležité informace obsahují. 
Existuje riziko, že pacient – nebo zdravotnický pracovník – se zaměří pouze na novou část 
„důležité informace“ a omylem opomene další části. Kromě toho by doplnění nové části 
znamenalo větší komplikovanost a délku příbalové informace a souhrnu údajů o přípravku, 
což by mohlo odradit od přečtení. Takové informace by však měly být pacientům poskytnuty. 
Této otázce se věnuje směrnice č. 2001/83/ES.


