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Pozměňovací návrh 9

Ashley Foxza skupinu ECR
Anja Weisgerber za skupinu EPP

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 
vědeckých studiích nebo průvodních 
opatřeních k prevenci a léčbě nebo 
informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES)
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“).

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních
vědeckých studiích založených na 
experimentálním pozorování nebo 
průvodních opatřeních k prevenci a léčbě 
nebo informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“), pokud by obsah těchto 
informací již nebyl ověřen příslušným 
vnitrostátním orgánem, a že agentura 
nebo příslušný vnitrostátní subjekt mají 
sledovat opatření, která má učinit výrobce 
po případném nahlášení nežádoucích 
účinků, a okamžitě aktualizovat 
literaturu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl snížit byrokratickou zátěž, kterou zapříčiňuje požadavek, 
aby všechny informace vztahující se k výrobku ověřovala agentura.
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Pozměňovací návrh 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 
vědeckých studiích nebo průvodních 
opatřeních k prevenci a léčbě nebo 
informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“).

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před
zpřístupněním podrobeny kontrole ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů 
členského státu. To se týká informací
o neintervenčních vědeckých studiích nebo 
průvodních opatřeních k prevenci a léčbě 
nebo informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“).

Or. en

Odůvodnění

Středem zájmu této směrnice by měl být pacient. Proto musí mít pacienti a široká veřejnost ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci k dispozici informace o léčivých přípravcích 
nereklamní povahy podle zásady, že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří 
je sami vyhledávají – tzv.„pull principle“ (narozdíl od tzv. „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci rozšiřují informace mezi pacienty a širokou veřejností).

Pozměňovací návrh 11
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
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vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 
vědeckých studiích nebo průvodních 
opatřeních k prevenci a léčbě nebo 
informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“).

vnitrostátních orgánů členského státu.
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“), a že agentura má za úkol 
sledovat opatření, která má učinit výrobce 
po případném nahlášení nežádoucích 
účinků, a okamžitě aktualizovat 
literaturu..

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se týká informací, jež příslušné orgány při registraci léčivých 
přípravků neschválily, a jde tedy o skryté nevyžádané („push“) informace. Jakékoli podstatné 
informace o uskutečněných studiích jsou součástí příbalových informací a souhrnu údajů
o přípravku, jenž se v rámci žádosti o registraci přikládá k ostatním dokumentům.

Pozměňovací návrh 12

Ashley Foxza skupinu ECR
Anja Weisgerber za skupinu EPP

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením 
prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením 
prověřeny ze strany agentury nebo 
příslušného vnitrostátního orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl snížit byrokratickou zátěž, kterou zapříčiňuje požadavek, 
aby všechny informace vztahující se k výrobku ověřovala agentura.

Pozměňovací návrh 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením
prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před 
zpřístupněním prověřeny ze strany 
agentury.

Or. en

Odůvodnění

Středem zájmu této směrnice by měl být pacient. Proto musí mít pacienti a široká veřejnost ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci k dispozici informace o léčivých přípravcích 
nereklamní povahy podle zásady, že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří 
je sami vyhledávají – tzv.„pull principle“ (narozdíl od tzv. „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci rozšiřují informace mezi pacienty a širokou veřejností).

Pozměňovací návrh 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel 
rozhodnutí o registraci agentuře vzor 
informací, které hodlá rozšířit.

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel 
rozhodnutí o registraci agentuře vzor 
informací, které hodlá zpřístupnit.
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Or. en

Odůvodnění

Středem zájmu této směrnice by měl být pacient. Proto musí mít pacienti a široká veřejnost ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci k dispozici informace o léčivých přípravcích 
nereklamní povahy podle zásady, že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří 
je sami vyhledávají – tzv.„pull principle“ (narozdíl od tzv. „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci rozšiřují informace mezi pacienty a širokou veřejností).

Pozměňovací návrh 15
Anja Weisgerber

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení.
Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za 
schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Nutnost vznášet námitky do 60 dní pro Evropskou lékovou agenturu (EMA) by mohlo 
představovat příliš krátkou lhůtu, zejména vzhledem k tomu, že počet námitek nelze v této 
chvíli odhadnout. S cílem zamezit situaci, kdy jsou informace schváleny automaticky, protože 
EMA je zahlcena žádostmi, by toto ustanovení mělo být zrušeno.

Pozměňovací návrh 16
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20b – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do
60 dnů, považují se informace za 
schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 90 dnů od přijetí oznámení,
a to s řádným odůvodněním svého 
rozhodnutí. Nevznese-li agentura své 
námitky do 90 dnů, považují se informace 
za schválené a mohou být zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky svá rozhodnutí zdůvodňovala, zajistí 
větší transparentnost a účinnost při zpracovávání informací. Časová lhůta 60 dnů, kterou 
stanovila Komise na automatické schválení informací, které má držitel rozhodnutí o registraci 
poskytovat, se zdá být nedostatečná na to, aby Evropská agentura pro léčivé přípravky mohla 
řádně plnit své úkoly. Časová lhůta 90 dnů se zdá být vhodnější, protože umožňuje agentuře 
tyto informace prověřit a zároveň nebrání pacientům, aby v co nejkratším čase využili 
inovativní léčivé prostředky.


