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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Léčivé přípravky výrazně přispívají ke zdraví občanů EU. Mohou však také mít nežádoucí 
účinky, které jsou podle Evropské komise příčinou 5 % případů všech hospitalizací 
(vzhledem k tomu však, že nejsou hlášeny všechny případy, není možné provést přesnější 
odhady). Případ spojený s rofecoxibem prodávaným pod obchodní značkou Vioxx, který
v roce 2004 vedl ke stažení tohoto protizánětlivého léku z trhu, neboť způsoboval 
kardiovaskulární rizika (odhaduje se, že měl v USA za následek více než 30 000 mrtvic,
z nichž některé byly smrtelné), upozornil na potřebu důkladnější farmakovigilance.

Farmakovigilance je procesem a vědeckou činností související se sledováním bezpečnosti 
léků, včetně sběru a správy údajů o bezpečnosti léků, vyhodnocování těchto údajů za účelem 
stanovení, zda existuje bezpečností riziko, opatření s cílem řešit případné bezpečností riziko
a informování o tomto riziku, a hodnocení použitého postupu a dosažených výsledků.

Pokud jde o léky, pro něž se registrace schvaluje podle centralizovaného postupu, je postup 
farmakovigilance stanoven v nařízení 726/2004. Pokud jde o přípravky registrované na 
vnitrostátní úrovni, je postup stanoven ve směrnici 2001/83. Toto stanovisko se týká změn, 
které Komise předložila ke směrnici 2001/83.

Komise usiluje o zlepšení stávajícího systému farmakovigilance objasněním úkolů různých 
zúčastněných stran, zjednodušením postupů, zajištěním větší transparentnosti a lepší 
komunikace, zlepšením sběru údajů a postupů hodnocení, větším zapojením zúčastněných 
stran a stanovením osvědčených postupů.

I když navrhovatelka návrh vítá, domnívá se, že ještě existuje prostor pro jeho vylepšení, 
zejména pokud jde o otázky ochrany spotřebitele, transparentnost a ochranu údajů. Navrhuje 
tedy změny v následujících oblastech:

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

 Spotřebitelé by měli podávat hlášení přímo vnitrostátním orgánům. Decentralizovaný 
systém hlášení, při němž je předávání informací o všech nežádoucích reakcích na léky 
(ať už nahlášených pacienty, nemocnicemi, zdravotnickými pracovníky či 
farmaceutickými společnostmi) do evropské databáze koordinováno na národní 
úrovni, zvyšuje bezpečnost při ochraně údajů a zaručuje kvalitu údajů, které jsou 
registrovány na evropské úrovni. Místní řízení také vnitrostátním orgánům zdravotní 
péče umožňuje:
- zkoumat hlášení s cílem doplnit je o hodnotné informace za využití jejich vlastních 

odborných znalostí,
- získat jasný přehled o nežádoucích účincích, jež byly zjištěny na jejich území,
- a zpřístupnit tyto informace veřejnosti v jejich zemi ve vlastním jazyce (jak je 

tomu již v případě VB a Nizozemí).
 Spotřebitelé a zdravotnickými pracovníky by měli mít také neomezený přístup

k ústřední evropské databázi Eudravigilance, aby zabránili opakování nežádoucích 
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reakcí na léky, kterým se dá předejít tím, že zajistí jednoduchý přístup k ověřeným 
informacím. Takto je možné účinným způsobem potírat nejednotnost informací
o nežádoucích reakcích na léky mezi členskými státy. Tento veřejný přístup k databázi 
Eudravigilance je nezbytný, aby se obnovila důvěra občanů ve schopnost 
zdravotnických orgánů chránit veřejné zdraví.

 Využití webového formátu pro hlášení nežádoucích účinků by měl být nahrazen 
jinými prostředky, jako je pošta, fax nebo telefon, jak je tomu v případě USA a VB, 
aby nebyli vyloučeni ti, kteří nemají přístup k internetu nebo jej nemohou používat,
a aby se zlepšilo podávání hlášení ze strany pacientů.

 Všechny hodnotící zprávy týkající se léčivých přípravků v rámci vnitrostátních 
systémů a systému evropské farmakovigilance by měly by přístupné veřejnosti. Jedná-
li se o vyšší veřejný zájem, jak je tomu v případě údajů získaných v rámci 
farmakovigilance, je třeba vždy zajistit neomezený přístup k těmto údajům.

 Financování systémů farmakovigilance by mělo zůstat i nadále veřejné jako projev 
uznání odpovědnosti za ochranu zdraví veřejnosti ze strany veřejných orgánů a také 
proto, aby se zajistila jejich nezávislost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 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. en
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Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Do tří let od vstoupení této směrnice
v platnost Komise po konzultaci s pacienty
a organizacemi spotřebitelů, lékaři
a farmaceutickými společnostmi, 
členskými státy a dalšími 
zainteresovanými stranami předloží 
Evropskému parlamentu a Radě hodnotící 
zprávu týkající se srozumitelnosti souhrnu 
údajů o produktu a příbalových letáků
a jejich důležitosti pro veřejnost
a zdravotnické pracovníky. Po zhodnocení 
výše uvedených údajů Komise, v případě 
potřeby, předloží návrh na zlepšení 
struktury a obsahu souhrnu údajů
o produktu a příbalových letáků s cílem 
zajistit, aby se staly hodnotným zdrojem 
informací pro širokou veřejnost
a zdravotnické pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem zjednodušit hlášení podezření 
na nežádoucí účinky by držitelé rozhodnutí
o registraci a členské státy měly tyto 
případy hlásit pouze do databáze 
Společenství sloužící k účelům 
farmakovigilance a do sítě pro zpracování 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pouze nepřímá hlášení o nežádoucích reakcích od pacientů, zdravotnických pracovníků
a držitelů rozhodnutí o registraci vnitrostátním příslušným orgánům zajistí kvalitu údajů
v systému Eudravigilance. Díky těmto hlášením je možné mít přínos z jejich odbornosti a je 
uznána jejich odpovědnost, pokud jde o veřejné zdraví, jak na vnitrostátní, tak i na evropské 
úrovni.

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

Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Touto směrnicí není dotčena 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů1 a o volném 
pohybu těchto údajů ani nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
45/2001 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů orgány a institucemi Společenství a 
o volném pohybu těchto údajů2. S cílem 
identifikovat, posoudit a pochopit 
nežádoucí reakce, předejít jim a přijmout 
opatření na snížení rizik a zvýšit přínos 
léčivých přípravků pro účely zajištění 
veřejného zdraví , mělo by být možné 
zpracovávat osobní údaje v rámci systému 
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Eudravigilance, musí však být dodržovány 
právní předpisy EU o ochraně údajů.
1 Úř. věst. L 281, 23.11.1995, s. 31.

2 Úř. věst. L 8, 12. 1. 2001, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:
„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. en
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 2001/83/ES
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vkládá se nový článek 21a, který zní: vypouští se

„Článek 21a

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek:

1) přijetí určitých opatření pro 
bezpečné užívání léčivého přípravku 
uvedených v systému řízení rizik;

2) provedení poregistračních studií 
bezpečnosti;

3) splnění požadavků týkajících se 
zaznamenávání nebo hlášení nežádoucích 
účinků, které jsou přísnější než požadavky 
uvedené v hlavě IX;
4) jakékoli další podmínky nebo 
omezení s ohledem na bezpečné a účinné 
užívání léčivého přípravku.
V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek. “

Or. en

Odůvodnění

Tento článek nemá žádný zvláštní význam. Pro pacienty, u nichž není možné použít jiné 
léčebné metody (multiresistentní HIV, neléčitelná rakovina nebo tam, kde dostupná léčba 
prokazuje pouze průměrné výsledky apod.), již existují ustanovení na evropské úrovni a na 
úrovni členských států, která urychlují postupy registrace léčivých přípravků. Tento článek by 
mohl vést ke generalizaci zjednodušených a urychlených postupů registrace léčivých 
přípravků i v případech, kde neexistují potřeby léčby, kterým není možné vyjít vstříc. 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a). Podrobný program schůzí 
koordinačních skupin musí být zveřejněn 
nejpozději den před konáním schůze. 
Podrobný zápis ze schůzí koordinačních 
skupin společně s přijatým rozhodnutím
a podrobnostmi a vysvětlením ohledně 
přijatých hlasů, včetně menšinových 
postojů, musí být zpřístupněny veřejnosti
v průběhu měsíce následujícího po schůzi.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodování v oblasti farmakovigilance by mělo být zcela transparentní, aby se zajistily 
vyčerpávající informace všech zúčastněných stran, zejména s ohledem na obnovení důvěry 
pacientů a občanů v odpovědnost zdravotnických orgánů.

Pozměňovací návrh 8

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: vypouští se

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 
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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 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný souhrn základních informací nezbytných k bezpečnému a účinnému používání 
léků by měl být zamítnut, neboť koncept „základních informací“ je zavádějící a může být 
nesprávně pochopen.
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy: Členské státy:

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je povinností vnitrostátních orgánů zajistit kvalitní a nezbytné kroky navazující na 
odpovídající údaje.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Údaje o farmakovigilanci by měly být předány zdravotnickým pracovníkům a pacientům co 
nejdříve, aby byla dodržena zásada obezřetnosti. 
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Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) zajištění toho, aby informace
o nežádoucích reakcích na léky byly 
urychleně zpřístupněny veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány jsou odpovědné za financování farmakovigilance, neboť nesou odpovědnost 
za ochranu veřejného zdraví a protože převzaly odpovědnost za udělování registrace.
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Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Držitelé rozhodnutí o registraci zašlou
elektronicky vnitrostátním příslušným 
orgánům informace o veškerých 
závažných nežádoucích reakcích, která se 
objeví na jejich území, a to do 15 dnů od 
obdržení hlášení o těchto reakcích nebo, 
při neexistenci hlášení, do patnácti dnů ode 
dne, kdy se příslušný držitel o události 
dozvěděl.

Or. en
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Odůvodnění

Je povinností držitelů o rozhodnutí o registraci poskytnout informace vnitrostátním orgánům 
co nejrychleji, aby vnitrostátním orgánům umožnili získat jasný přehled o nežádoucích 
účincích, ke kterým došlo na jejich území, a případně přijmout neprodleně odpovídající 
rozhodnutí týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu se zásadou obezřetnosti.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 vnitrostátním příslušným 
orgánům informace o veškerých 
nezávažných podezřeních na nežádoucí 
účinky.

Or. en

Odůvodnění

Je povinností držitelů o rozhodnutí o registraci poskytnout informace vnitrostátním orgánům 
co nejrychleji, aby vnitrostátním orgánům umožnili získat jasný přehled o nežádoucích 
účincích, ke kterým došlo na jejich území, a případně přijmout neprodleně odpovídající 
rozhodnutí týkající se ochrany veřejného zdraví v souladu se zásadou obezřetnosti.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy nahlížejí do hlášení 4. Příslušné orgány členských států
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o nežádoucích účincích prostřednictvím 
databáze Eudravigilance a posuzují kvalitu 
údajů, které získaly od držitelů rozhodnutí
o registraci. Podle potřeby zapojí členské 
státy pacienty a zdravotníky do následných 
opatření v souvislosti s veškerými 
hlášeními, která obdrží, a požádají držitele 
rozhodnutí o registraci o přijetí opatření 
na základě těchto hlášení. Držitelům
rozhodnutí o registraci se ukládá, aby 
hlásili jakékoli reakce, které obdrželi
v návaznosti na tato hlášení, do databáze 
Eudravigilance.

nahlížejí do hlášení o nežádoucích účincích 
prostřednictvím databáze Eudravigilance
a posuzují kvalitu údajů, které získaly od 
držitelů rozhodnutí o registraci. Podle 
potřeby zapojí členské státy pacienty
a zdravotníky do následných opatření
v souvislosti s veškerými hlášeními, která 
obdrží, a zajistí provedení následných
opatření na základě těchto hlášení. Držitelé
rozhodnutí o registraci hlásí jakékoli
reakce, které obdrželi v návaznosti na tato 
hlášení, příslušným orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Je povinností vnitrostátních orgánů zajistit kvalitní a nezbytné kroky navazující na 
odpovídající údaje.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Členské státy a veřejnost mají přístup
k hlášením o nežádoucích reakcích na 
léky prostřednictvím databáze 
Eudravigilance.

Or. en

Odůvodnění

Evropská databáze farmakovigilance by měla být zcela transparentní, aby ve vhodnou chvíli 
poskytovala informace všem zúčastněným stranám a také pacientům. Tím je také možné 
účinným způsobem potírat nejednotnost informací o nežádoucích reakcích na léky mezi 
členskými státy.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která se 
objeví na jejich území, a o nichž se dozví 
od zdravotníků a pacientů.

1. Členské státy zaznamenávají veškerá 
podezření na nežádoucí účinky, která se 
objeví na jejich území, a o nichž se dozví 
od zdravotníků, nemocnic a pacientů, 
držitelů rozhodnutí o registraci a z hlášení
o chybách při medikaci a programů 
zaměřených na prevenci.

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
a jakýmikoli dalšími odpovídajícími 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Je povinností vnitrostátních orgánů zajistit kvalitní a nezbytné kroky navazující na 
odpovídající údaje.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty pro sdělení připomínek poskytnuté 
držitelům rozhodnutí o registraci podle 
odstavce 2 Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance přijme 
zprávu o posouzení, ať už se změnami, 
nebo v nezměněné podobě, a zohlední 
přitom veškeré připomínky vznesené 
podle uvedeného odstavce.

3. Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty pro sdělení připomínek poskytnuté 
držitelům rozhodnutí o registraci podle 
odstavce 2 Poradní výbor pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance přijme 
zprávu o posouzení, ať už se změnami.
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Hodnotící zpráva se neprodleně zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu pro bezpečnost léčiv.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po posouzení pravidelných aktualizačních 
zpráv o bezpečnosti příslušné vnitrostátní 
orgány zváží, zda je třeba učinit nějaké 
kroky, pokud jde o registraci dotčeného 
léčivého přípravku. 

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

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

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

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

Or. en

Odůvodnění

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



PE431.039v01-00 18/18 PA\799721CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zveřejní doporučení, stanoviska
a rozhodnutí podle článků 107b až 107l 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv.

Agentura zveřejní pravidelné aktualizační 
zprávy o bezpečnosti, hodnotící zprávy
o poměru rizika a prospěšnosti léčivého 
přípravku, doporučení, stanoviska
a rozhodnutí podle článků 107b až 107l 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv.

Or. en

Odůvodnění

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


