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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tyto dva návrhy (nařízení a směrnice o farmakovigilanci) jsou velmi aktuální. Polemika 
ohledně vakcíny proti chřipce typu AH1N1, která byla uvedena na trh velmi rychlým 
postupem, ilustruje ztrátu důvěry občanů ve schopnost příslušných orgánů zajistit jejich 
ochranu. Nedávná studie ukazuje, že 61 % francouzských lékařů se nehodlá dát očkovat. 
Tento kontext zdůrazňuje ještě více, je-li to vůbec potřeba, nutnost toho, aby Evropská unie 
měla k dispozici účinnou politiku farmakovigilance, která by poskytla jistotu a ochranu jejím 
občanům.

Bohužel můžeme v posledních letech uvést několik případů léčivých přípravků, které 
vyvolaly nezanedbatelné vedlejší účinky, přestože byly uvedeny na trh v rámci klasického 
postupu: 
- rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx): protizánětlivý lék s účinkem nepřevyšujícím účinek 
brufenu, který byl povolen v roce 1999 a stažen z trhu v roce 2004, poté co vyvolal tisíce 
smrtelných kardiovaskulárních příhod;
- paroxetin: antidepresivum (Deroxat, Seroxat), které zvýšilo riziko sebevražd;
- rimonabant (Acomplia): lék proti obezitě uvedený na trh bez dostatečného vyhodnocení 
a stažený z evropského trhu rok a půl po svém uvedení na trh.
Na základě několika procesů se prokázalo, že farmaceutické společnosti mají tendenci co 
nejdéle skrývat informace o nežádoucích účincích svých léků, jež by mohly nepříznivě 
ovlivnit jejich prodej. 
V každém z těchto případů jsme mohli pozorovat, jak zdlouhavé rozhodovací řízení 
a zadržování informací o nežádoucích účincích vedly k poškození pacientů. 

Lidské ztráty spojené se sekundárními účinky jsou nepřijatelné – pokud jde o finanční 
náklady, jsou enormní a neseny celou společností, neboť se týkají 5 % všech hospitalizací a 5 
% příčin úmrtí v nemocnicích.

Od posouzení přípravků k jejich uvedení na trh prostřednictvím dohledu a informovanosti 
o léčivém přípravku

Před udělením registrace musí být léčivý přípravek posouzen. Posouzení však probíhá pouze 
po omezenou dobu a na vzorku vybraných pacientů. Úloha farmakovigilance spočívá právě 
v rozšíření našich znalostí o nežádoucích účincích s cílem omezit poškození obyvatelstva.

Navrhovatelka se obává, aby směrnice neoslabila systém farmakovigilance namísto toho, aby 
jej posílila, a to z následujících důvodů: 

1. Plány řízení rizik a další studie po registraci mohou sloužit jako záminka pro usnadnění 
posuzování léčivého přípravku před registrací. K tomu smí docházet pouze výjimečně. 

2. Konec povinného financování z veřejných prostředků ohrožuje systém farmakovigilance na 
úrovni poskytovatelů služeb farmaceutickým firmám. Navrhovatelka naopak navrhuje posílit 
nezávislé vnitrostátní a regionální systémy farmakovigilance;
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3. Posílení zapojení firem do sběru, analýzy a vyhodnocení údajů je postaví do neudržitelné 
situace střetu zájmů. Firmy musí mít možnost podílet se na studiích nežádoucích účinků, ale 
pod kontrolou příslušných orgánů a v žádném případě přitom nesmějí mít monopolní 
postavení.

4. Organizování šíření údajů uložených přímo v rozsáhlé elektronické databázi, Eudravigilace, 
bez postupu umožňujícího zajistit kvalitu obsahu této databáze. Zpravodajka navrhuje, aby 
byla Eudravigilance naplňována výlučně orgány členských států příslušnými pro 
farmakovigilanci (nikoli ukládáním přímých údajů od pacientů či farmaceutických 
společností, které s sebou nese riziko vytvoření příliš velkého „šumu“, který by znemožnil 
využití skutečně patřičných údajů).

5. Velmi omezený přístup veřejnosti a nezávislých odborníků do databáze Eudravigilace. 
Transparentnost údajů farmakovigilance je nutná pro obnovení důvěry občanů 
k zdravotnickým orgánům. 

Některé návrhy jsou dosud příliš opatrné a je třeba je zpřísnit:

1. Formální zavedení evropského poradního výboru pro řízení rizik (PRAAC), aniž by byl 
tento výbor vybaven větší autoritou a samostatností než stávající pracovní skupina pro 
farmakovigilanci nebude příliš velkým přínosem. 
2. Nadále je pravidlem nízká transparentnost údajů o farmakovigilanci: pod záminkou 
obchodní důvěrnosti chybí například přístup do pravidelně aktualizovaných zpráv 
o bezpečnosti přípravků. Tyto aktualizované zprávy a veškeré zprávy o hodnocení musí být 
bezodkladně zpřístupněny veřejnosti.

Z toho plynou následující závěry:
 Zpřísnění kritérií umožňujících jistější udělení registrace je třeba podmínit 

požadavkem, aby nový lék měl skutečný terapeutický přínos; žádné obecné využívání 
urychleného postupu registrace. 

 Je třeba zaručit kvalitu údajů farmakovigilance. 
 Je nutno zajistit prostředky pro veřejnou a efektivní farmakovigilanci.

Je třeba posílit transparentnost.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, aby 
nepokrývala pouze nepříznivé a 
nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
chyby při medikaci a použití mimo 
schválený souhrn údajů o přípravku včetně 
nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku. 

(5) Pro větší jasnost by měla být změněna 
definice nežádoucího účinku tak, aby 
nepokrývala pouze nepříznivé a 
nezamýšlené účinky při povoleném užití 
léčivého přípravku v běžné dávce, ale též 
nepříznivé a nezamýšlené účinky 
způsobené chybami při medikaci a použití 
mimo schválený souhrn údajů o přípravku 
včetně nesprávného použití nebo zneužití 
přípravku.  

Odůvodnění

Definice nežádoucí účinku zahrnuje veškeré nezamýšlené účinky způsobené nesprávným 
použitím, a to i chybami při medikaci. Cílem směrnice ovšem není poskytovat informace 
o chybách při medikaci obecně, ale pouze o takových chybách při medikaci, které jsou 
příčinou nezamýšlených účinků.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
plán farmakovigilance pro jednotlivé léčivé 
přípravky vytvářet s ohledem na systém 
řízení rizik a tento plán by měl být 
přiměřený zjištěným rizikům, potenciálním 
rizikům a potřebě dalších informací 
o daném léčivém přípravku. Je také třeba 
zajistit, aby byla všechna zásadní opatření, 
která obsahuje systém řízení rizik, zahrnuta 
jako podmínky do rozhodnutí o registraci.

(7) Držitel rozhodnutí o registraci by měl 
plán farmakovigilance pro jednotlivé léčivé 
přípravky vytvářet s ohledem na systém 
řízení rizik a tento plán by měl být 
přiměřený zjištěným rizikům, potenciálním 
rizikům a potřebě dalších informací 
o daném léčivém přípravku. Je také třeba 
zajistit, aby byla všechna zásadní opatření, 
která obsahuje systém řízení rizik, zahrnuta 
jako podmínky do rozhodnutí o registraci. 
Pokud nejsou podmínky uvedené v 
rozhodnutí o registraci splněny v 
odpovídající lhůtě, měly by mít příslušné 
orgány pravomoc a zdroje nezbytné k 
tomu, aby mohly registraci okamžitě 
pozastavit nebo zrušit.
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Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech společnosti, které měly za úkol provést 
poregistrační studie bezpečnosti, tak neučinily. V důsledku toho si lékaři a pacienti i nadále 
nejsou jisti, zda některé rozhodující léky používané například k léčbě nádorových nebo 
srdečních onemocnění jsou skutečně prospěšné. To je důvodem, proč je nutné zavést přísnější 
zákonné požadavky, aby se zajistilo, že farmaceutické společnosti své slibované studie 
dokončí.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Aby byl garantován sběr veškerých 
potřebných doplňujících údajů o 
bezpečnosti registrovaných léčivých 
přípravků, měly by být příslušné orgány 
zmocněny požadovat provedení 
poregistračních studií bezpečnosti 
v okamžiku schválení registrace nebo 
později, přičemž by tento požadavek měl 
být zahrnut jako podmínka do rozhodnutí o 
registraci. 

(8) Aby byl garantován sběr veškerých 
potřebných doplňujících údajů o 
bezpečnosti registrovaných léčivých 
přípravků, měly by být příslušné orgány 
zmocněny požadovat provedení 
poregistračních studií bezpečnosti 
v okamžiku schválení registrace nebo 
později, přičemž by tento požadavek měl 
být zahrnut jako podmínka do rozhodnutí o 
registraci. Pokud nejsou podmínky 
uvedené v rozhodnutí o registraci splněny 
ve stanovené lhůtě, měly by mít příslušné 
orgány pravomoc a zdroje nezbytné k 
tomu, aby mohly registraci okamžitě 
pozastavit nebo zrušit.

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že v mnoha případech společnosti, které měly za úkol provést 
poregistrační studie bezpečnosti, tak neučinily. V důsledku toho si lékaři a pacienti i nadále 
nejsou jisti, zda některé rozhodující léky používané například k léčbě nádorových nebo 
srdečních onemocnění jsou skutečně prospěšné. To je důvodem, proč je nutné zavést přísnější 
zákonné požadavky, aby se zajistilo, že farmaceutické společnosti své slibované studie 
dokončí.

Pozměňovací návrh 4
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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 v případě nově nastalé lékařské 
potřeby 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. Je nutné podniknout takové 
kroky, které zajistí, aby zpřísnění systému 
farmakovigilance nevedlo k předčasnému 
vydávání rozhodnutí o registraci. Pacienti 
a zdravotníci by měli být vyzýváni 
k hlášení veškerých podezření 
na nežádoucí účinky takových léčivých 
přípravků, které by měly být označeny 
zvláštním symbolem na vnějším obalu 
a odpovídajícím vysvětlujícím 
prohlášením v příbalové informaci, 
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.

Odůvodnění

Zvláštní upozornění uvedené u léčiv pod intenzivním dohledem pomůže jak zdravotníkům, 
tak pacientům k tomu, aby nová léčiva pod intenzivním dohledem rozpoznali, a zvýší rovněž 
jejich povědomí o tom, že mají ohlásit veškeré nežádoucí účinky, které případně zaznamenají, 
jak to už doporučil ve své zprávě z roku 2006 Lékařský institut Spojených států. Toto opatření 
by se mohlo dále zlepšit uvedením piktogramu na obalu, jako například černým trojúhelníkem 
( ), který je již dobře znám a používán v některých členských státech.
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Pozměňovací návrh 5

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.

(10) Do pěti let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost by Komise měla po konzultaci 
s organizacemi pacientů a spotřebitelů, 
profesními organizacemi zdravotníků, 
členskými státy a dalšími zúčastněnými 
stranami Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o posouzení srozumitelnosti 
souhrnů údajů o přípravcích a 
příbalových informací. Komise 
by po zhodnocení výše uvedených údajů 
měla případně předložit návrhy 
na zlepšení struktury a obsahu souhrnu 
údajů o přípravku a příbalových letáků 
s cílem zajistit, aby se staly hodnotným 
zdrojem informací pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky.

Odůvodnění

Pojem shrnutí je problematický. Důležitější je, aby byla poznámka čitelná tak, aby bylo 
zajištěno, že pacient si přečte všechny nezbytné informace.

Pozměňovací návrh 6

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) Každý členský stát by měl nést 
odpovědnost za dohled nad případy 
nežádoucích účinků, k nimž dochází 
na jeho území. S cílem dále zlepšit úroveň 
odborných znalostí v oblasti 
farmakovigilance by se mělo členským 
státům doporučit, aby organizovaly 
odbornou přípravu a pravidelnou výměnu 
informací a odborných znalostí.

Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
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nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Za stejným 
účelem by držitelé rozhodnutí o registraci 
měli příslušným orgánům předávat
předběžná varování o oznámeních 
týkajících se bezpečnosti a příslušné 
orgány by si tato varování měly předávat 
mezi sebou.

(19) Pro větší transparentnost postupů 
farmakovigilance by členské státy měly 
vytvořit a spravovat webové portály 
věnované bezpečnosti léčiv. Držitelé 
rozhodnutí o registraci by měli mít
povinnost předkládat příslušným orgánům 
oznámení týkající se bezpečnosti, která 
chtějí šířit, k předchozímu schválení. Po 
obdržení této žádosti by si příslušné orgány 
měly o těchto oznámeních týkajících se 
bezpečnosti vzájemně bezodkladně předat 
předběžná varování.

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby žádné informace o lécích, které společnosti poskytnou široké 
veřejnosti, neměly reklamní charakter. Princip předchozího schválení informací je již 
uplatňován pro příbalové informace, veřejné kampaně a rovněž v návrhu ohledně 
informování obecné veřejnosti o lécích na předpis, který je v současnosti projednáván, a totéž 
by v zájmu soudržnosti mělo platit i pro informace související s farmakovigilancí.

Pozměňovací návrh 8

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 

(28) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost příslušných vnitrostátních 
orgánů spojená s farmakovigilancí 
adekvátně financována. 
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jejich nezávislost.

Odůvodnění

Činnosti spojené s farmakovigilancí by měly být veřejně financované nejen v zájmu zajištění 
jejich nezávislosti, ale i proto, že členské státy by měly za farmakovigilanci nést plnou 
odpovědnost (a to i z hlediska financování), neboť to jsou právě ony, kdo nese náklady 
spojené s vedlejšími účinky ve smyslu nemocnosti a také úmrtnosti. Podle odhadů Evropské 
komise jsou „nežádoucí reakce na léky [...] příčinou 5 % všech hospitalizací, dochází k nim 
u 5 % všech nemocničních pacientů a jsou pátou nejběžnější příčinou úmrtí v nemocnici.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a) Tato směrnice by se měla použít, aniž 
jsou dotčeny směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 
24. října 1995 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů1 a 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů orgány a 
institucemi Společenství a o volném 
pohybu těchto údajů2. Ke zjišťování, 
vyhodnocování, pochopení a prevenci 
nežádoucích účinků, ke zjišťování rizik 
a přijímání opatření k jejich omezení 
a dále ke zvyšování prospěšnosti léčivých 
přípravků pro účely ochrany veřejného 
zdraví by mělo být možné zpracovávat 
osobní údaje v rámci systému 
Eudravigilance, a to v souladu s právními 
předpisy EU o ochraně údajů. Tento účel 
představuje významný obecný zájem, který 
opodstatňuje zpracovávání 
identifikovatelných údajů o zdravotním 
stavu pacienta, pokud jsou tyto údaje 
zpracovávány v nezbytně nutných 
případech a pokud zúčastněné subjekty 
tuto nutnost posuzují v každé jednotlivé 
fázi procesu farmakovigilance.
1 Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s.31
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2 Úř. věst. L 8, 12. 1. 2001, s. 1

Odůvodnění

Návrh se týká nanejvýš citlivých osobních údajů, které by měly být důsledně chráněny. Viz 
stanovisko evropského inspektora ochrany údajů z dubna 2009.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) bod 11 se nahrazuje tímto: vypouští se
„11) Nežádoucím účinkem: Odezva na 
léčivý přípravek, která je nepříznivá a 
nezamýšlená.“;

Odůvodnění

Navrhuje se převzít úvodní formulaci (Čl. 1 bod 11 konsolidované směrnice 2001/83/ES), 
která jasně upřesnuje, že jde o normální podmínky použití, a vyhnout se záměně zejména za 
případy nesprávného použití nebo zneužití. 

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Podezřením na nežádoucí účinek: 
Nežádoucí účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou a 
léčivým přípravkem.“;

(14) Podezřením na nežádoucí účinek léku: 
Nezamýšlený účinek, u nějž nelze vyloučit 
příčinnou souvislost mezi příhodou a 
léčivým přípravkem.

Odůvodnění

Termín „nežádoucí účinek“ by měl být nahrazen přesnějším termínem „nežádoucí účinek 
léku“, který používají odborníci a je mezinárodně uznáván. Poznámka ke znění návrhu: 
V případě přijetí tohoto pozměňovacího návrhu bude zapotřebí náležitě změnit zbývající znění 
směrnice a nařízení (ES) č. 726/2004.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. c
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Poregistrační studií bezpečnosti: 
Jakákoli studie provedená s určitým 
registrovaným léčivým přípravkem za 
účelem zjištění, popsání nebo kvantifikace 
bezpečnostního rizika, potvrzení 
bezpečnostního profilu tohoto léčivého 
přípravku nebo zjištění míry účinnosti 
opatření v rámci řízení rizik.“;

(15) Poregistrační studií farmakovigilance: 
studie provedená s určitým léčivým 
přípravkem registrovaným urychleně 
z důvodů veřejného zdraví, protože 
k němu neexistuje léčebná alternativa, 
nebo na žádost zdravotnických orgánů po 
uvedení léčivého přípravku na trh, za 
účelem zjištění, popsání nebo kvantifikace 
rizika nežádoucích účinků nebo 
vyhodnocení profilu nežádoucích účinků
léčivého přípravku a poměru rizika 
a prospěšnosti nebo zjištění míry účinnosti 
opatření v rámci řízení rizik;

Odůvodnění

Cílem poregistrační studie je sledovat výskyt nežádoucích účinků léčivého přípravku 
u člověka. Nemá dohlížet na bezpečnost léku v období po registraci. Poregistrační studie 
bezpečnosti nesmějí být používány k získávání rozhodnutí o registraci lacino, 
bez dostatečného posouzení. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
činností v rámci farmakovigilance a zásahů 
určených ke zjišťování, popisu, prevenci 
nebo minimalizaci rizik spojených s 
léčivým přípravkem, včetně posuzování 
míry účinnosti těchto zásahů.

28b) Systémem řízení rizik: Soubor 
konkrétních činností v rámci 
farmakovigilance a zásahů určených 
ke kvantifikaci nebo prevenci již 
zjištěných rizik a rizik zjištěných 
dodatečně, spojených s léčivým 
přípravkem, včetně posuzování míry 
účinnosti těchto zásahů, nebo k zajištění 
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včasného rozpoznání nových rizik.

Odůvodnění

Všechny léčivé přípravky dostupné na evropském trhu musejí být pozorně monitorovány 
v rámci obecného systému farmakovigilance, jehož účinnost na evropské i vnitrostátní úrovni 
se musí zlepšit. Cílem systému řízení rizik by nemělo být „rozpoznat rizika léčivého 
přípravku“. Tuto roli plní hodnocení přípravku před rozhodnutím o jeho registraci. Systém 
řízení rizik by měl umožnit předcházet rizikům, která již byla rozpoznána v rámci hodnocení 
přípravku před rozhodnutím o jeho registraci.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – bod 28 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

28c) Systémem farmakovigilance: Systém 
využívaný držiteli rozhodnutí o registraci a 
členskými státy k plnění úkolů a 
odpovědností uvedených v hlavě IX a
určený ke sledování bezpečnosti 
registrovaných léčivých přípravků a ke 
zjišťování jakýchkoli změn v poměru 
jejich rizika a prospěšnosti.

28c) Systémem farmakovigilance: systém 
umožňující držitelům rozhodnutí 
o registraci a členským státům pro plnění 
úkolů a odpovědností uvedených v hlavě 
IX:

a) shromaždovat informace užitečné pro 
dohled nad léčivými přípravky, zejména 
o jejich nežádoucích účincích na člověka, 
včetně případů nesprávného použití, 
zneužití léků a chyb při medikaci; a

b) tyto informace vědecky vyhodnocovat 
s cílem zjišťování jakýchkoli změn 
v poměru rizika a prospěšnosti 
registrovaných léčivých přípravků.

Odůvodnění

Farmakovigilance je vědecká disciplína primárně sloužící pacientům. Není určena k dohledu 
nad bezpečností léčivých přípravků (jde o dvojznačný výraz uvádějící pro svou pozitivní 
konotaci v omyl): údaje farmakovigilance nejsou obchodními údaji shromažďovanými 
společnostmi v rámci poprodejního servisu. Cílem farmakovigilance je sledování nežádoucích 
účinků léčivých přípravků na člověka. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 – písm. d a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – body 32 a, 32 b a 32 c(nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Vkládají se nové body, které znějí:
„(32a) Chybou při medikaci: 
Nezamýšlené opomenutí či jednání, 
související s léčivým přípravkem, jež může 
pro pacienta představovat riziko nebo vést 
u něj k výskytu nežádoucích účinků. 
Chybě při medikaci se již z její podstaty lze 
vyhnout, neboť vypovídá o tom, co mělo 
být a nebylo učiněno během léčby 
pacienta pomocí léčivého přípravku. 
Chyba při medikaci se může vztahovat 
k jedné či několika etapám léčebného 
cyklu, jako je výběr ze seznamu léčivých 
přípravků, jeho předepsání, výdej, analýza 
předpisů, příprava v lékárně, skladování, 
vydávání, podávání, informace 
a sledování léčby, ale i rozhraní, jako je 
přenos nebo přepis.
(32b) Nenáležitým použitím: Použití 
léčivého přípravku v rozporu 
s doporučeními uvedenými v souhrnu 
údajů o přípravku. 
(32c) Lékařsky odůvodněným použitím 
neodpovídajícím souhrnu údajů o 
přípravku: Zvláštní případ vědomého 
použití, které není v souladu 
s doporučeními v oddílu „indikace“ 
v souhrnu údajů o přípravku, které 
se však zakládá na údajích hodnocení.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 3 – podbod a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 11 – bod 3 a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vkládá se nový bod 3a, který zní: vypouští se
“(3a) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“;

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě léčivých přípravků zařazených 
na seznamu podle článku 23 nařízení (ES) 
č. 726/2004 musí souhrn obsahovat 
následující prvky:  

a) Prohlášení: „Tento nově registrovaný 
léčivý přípravek je pod intenzivním 
dohledem za účelem získání dalších 
informací o jeho nežádoucích účincích. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky by 
měla být hlášena jméno, internetová 
adresa, poštovní adresa a telefonní číslo 
příslušného vnitrostátního orgánu, případně 
by měla být hlášena přímo lékárně“;

(b) Vykřičník v červeném trojúhelníku. 
Tento symbol by měl být uveden i na 
vnějším obalu, a to společně s poučením, 
že před užitím léčivého přípravku se 
doporučuje přečíst si příbalovou 
informaci. 

Odůvodnění
Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 



PE430.773v02-00 16/35 AD\812590CS.doc

CS

cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 21 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde o 
výsledky farmaceutických a předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení a systém 
řízení rizik a systém farmakovigilance 
daného léčivého přípravku. Zpráva o 
hodnocení se aktualizuje vždy, když jsou k 
dispozici nové informace důležité pro 
hodnocení jakosti, bezpečnosti nebo 
účinnosti daného léčivého přípravku.

4. Příslušné vnitrostátní orgány vypracují 
zprávu o hodnocení a poznámky 
k registrační dokumentaci, pokud jde o 
výsledky farmaceutických a předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení a systém 
řízení rizik a systém farmakovigilance 
daného léčivého přípravku. Zpráva 
o posouzení podrobně popíše přirozený 
rozvoj onemocnění a případně stávající 
způsoby léčby pro danou nemoc. Zpráva o 
hodnocení se aktualizuje vždy, když jsou k 
dispozici nové informace důležité pro 
hodnocení jakosti, bezpečnosti nebo 
účinnosti daného léčivého přípravku. 

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Schválení registrace může podléhat jedné 
nebo více z následujících podmínek: 

Pokud léčivý přípravek reaguje na 
nenaplněné léčebné potřeby a je-li možné 
jeho poměr rizika a prospěšnosti 
považovat za pozitivní, může schválení
registrace podléhat jedné nebo více z 
následujících podmínek: 

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

užívání léčivého přípravku uvedených v 
systému řízení rizik;

(2) provedení poregistračních studií 
bezpečnosti;

(2) provedení poregistračních studií 
bezpečnosti;

(3) splnění požadavků týkajících se 
zaznamenávání nebo hlášení nežádoucích 
účinků, které jsou přísnější než požadavky 
uvedené v hlavě IX;

(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.

(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.

V rozhodnutí o registraci se v nutných 
případech stanoví lhůty pro splnění těchto 
podmínek. Nejsou-li podmínky zahrnuté 
do rozhodnutí o registraci v příslušné 
lhůtě splněny, má příslušný orgán 
pravomoc a patřičné zdroje k tomu, 
aby registraci to s okamžitou platností 
pozastavil nebo odejmul.

Odůvodnění

This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 23 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Aby bylo možné průběžně posuzovat 
poměr rizika a prospěšnosti, může 
příslušný vnitrostátní orgán kdykoliv 
požádat držitele rozhodnutí o registraci 
o zaslání údajů prokazujících, že poměr 
rizik a prospěšnosti zůstává příznivý.

4. Aby bylo možné průběžně posuzovat 
poměr rizika a prospěšnosti, může 
příslušný vnitrostátní orgán kdykoliv 
požádat držitele rozhodnutí o registraci 
a jeho systém farmakovigilance o zaslání 
údajů nezbytných k novému posouzení 
poměru rizika a prospěšnosti.
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Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vytvoří se koordinační skupina pro 
následující účely:

1. Vytvoří se dvě koordinační skupiny:

a) koordinační skupina pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy nese 
odpovědnost za 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.

Koordinační skupině pro vzájemné 
uznávání a decentralizované postupy je 
při plnění jejích úkolů nápomocen Výbor 
pro humánní léčivé přípravky zmíněný 
v čl. 5 odst. 1 nařízení (ES) č. 726/2004.
(b) koordinační skupina pro posuzování 
rizik v rámci farmakovigilance nese 
odpovědnost za 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 schválených členskými státy 
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podle čl. 35 odst. 1. pro všechny otázky 
týkající se farmakovigilance.

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

Agentura zajišťuje sekretariát těchto 
koordinačních skupin.

Pozměňovací návrh 22

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Koordinační skupině je při plnění jejích 
úkolů v souvislosti s farmakovigilancí 
nápomocen Výbor pro farmakovigilanci
zmíněný v čl. 56 odst. 1 písm. aa) nařízení 
(ES) č. 726/2004.

Odůvodnění

V celém návrhu je třeba provést jednotnou změnu. Návrh zavádí Evropský poradní výbor pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance a pověřuje jej důležitými úkoly v této oblasti, 
uděluje mu ale pouhou poradní úlohu a žádné pravomoci – úloha výboru by měla být posílena 
a tato změna by se měla odrazit v jeho názvu. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3
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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 orgánům 
pověřeným registrací, případně 
farmakovigilancí. Každý příslušný 
vnitrostátní orgán sleduje odbornou úroveň 
prováděných hodnocení a usnadňuje 
činnost jmenovaných členů koordinační 
skupiny a odborníků. 

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 
jejích členů jak na agentuře, tak i na 
držitelích rozhodnutí o registraci, vztahuje 
se na koordinační skupiny článek 63 
nařízení (ES) č. 726/2004.

Člen jedné koordinační skupiny nemůže 
být současně členem druhé skupiny.

Členové koordinační skupiny 
pro posuzování rizik v oblasti 
farmakovigilance jsou hierarchicky 
nezávislí na vnitrostátních registračních 
orgánech.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vkládá se nové písmeno aa), které zní: vypouští se
“(aa)souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku;“;

Pozměňovací návrh 25
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. a a (nové)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„aa) vkládá se nové písmeno ha), které 
zní:
„ha) oddělitelná část příbalové informace, 
kterou pacient může odtrhnout a na níž 
bude uvedena tato informace: „Podezření 
na nežádoucí účinky hlaste svému lékaři, 
lékárníkovi či jméno, internetová adresa, 
poštovní adresa a/nebo telefonní a faxové 
číslo příslušného vnitrostátního 
orgánu“;“

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavce 2 a 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Údaje v příbalových informacích jsou v mnohých případech několikrát ročně aktualizovány 
(v průměru dvakrát až třikrát). Proto vyznačování nových informací tučným písmem 
a zvláštním symbolem může vést k chybnému dojmu pacientů, že se jedná o důležitější údaje, a 
k tomu, že příbalové informace budou matoucí.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

U léčivých přípravků zařazených na 
seznam podle článku 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí být zařazeny tyto 
doplňkové údaje: 

a) prohlášení „Tento nově registrovaný
léčivý přípravek je pod intenzivním 
dohledem za účelem získání dalších 
informací o jeho nežádoucích účincích. 
Veškerá podezření na nežádoucí účinky by 
měla být hlášena jméno, internetová 
adresa, poštovní adresa a telefonní číslo
příslušného vnitrostátního orgánu, 
případně by měla být hlášena přímo 
lékárně“;

(b) Vykřičník v červeném trojúhelníku. 
Tento symbol by měl být uveden i na 
vnějším obalu, a to společně s poučením, 
že před užitím léčivého přípravku se 
doporučuje přečíst si příbalovou 
informaci. 

Odůvodnění

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
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comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 29

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

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, lékárníky 
a další zdravotnické pracovníky k tomu, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky 
příslušným vnitrostátním orgánům. Tato 
opatření zahrnují školení zdravotníků a 
pacientů a informační kampaň 
zaměřenou na pacienty. Do informování a 
školení pacientů by měly být zapojeny 
organizace, které je zastupují;
(1a) provádějí kampaně s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o významu hlášení 
nežádoucích účinků a o způsobech, 
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jakými je možné tato hlášení podat; 
(1b) usnadňují pacientům přímé hlášení 
tím, že vedle možnosti podat toto hlášení 
po internetu je součástí příbalové 
informace pro pacienty oddělitelná část, 
jejímž prostřednictvím může být nežádoucí 
účinek nahlášen lékařům, lékárníkům či 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu;

(2) zajistí, aby hlášení nežádoucích účinků 
obsahovala co nejkvalitnější informace; 

(2) zajistí, aby hlášení a databáze
nežádoucích účinků obsahovaly co 
nejkvalitnější informace; 

(3) zajistí, pomocí metod sběru informací 
a v případě nutnosti prostřednictvím 
opatření na základě hlášení nežádoucích 
účinků, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení nežádoucích účinků, 
bylo možné identifikovat;

(3) zajistí, aby jakýkoli biologický léčivý 
přípravek předepisovaný, vydávaný nebo 
prodávaný na jejich území, který je 
předmětem hlášení podezření na 
nežádoucí účinek, bylo možné 
identifikovat na základě těchto údajů, 
jsou-li k dispozici – jména držitele 
rozhodnutí o registraci, mezinárodního 
nechráněného názvu (INN), názvu 
léčivého přípravku a šarže –, za použití 
standardizovaných formulářů a postupů 
vytvořených v souladu s článkem 25 
nařízení (ES) č. 726/2004 a při řádném 
zohlednění vývoje systému 
Eudravigilance; a provede nezbytná 
opatření, která zajistí vysledovatelnost 
biologických léčivých přípravků 
vydávaných pacientům;
„3a. zajistí, aby veřejnost včas obdržela 
důležité informace o obavách systému 
farmakovigilance ohledně použití léčivého 
přípravku a aby tyto údaje byly trvale 
veřejně přístupné;
(3b) učiní nezbytná opatření, která 
veřejnosti umožní hlásit nežádoucí 
účinky; v této souvislosti zejména zajistí, 
aby byly v lékárnách k dispozici formuláře 
vytvořené v souladu s technickými kritérii 
a splňující zásady zjednodušeného jazyka 
a struktury, jež jsou srozumitelné široké 
veřejnosti; lékárny tyto formuláře zasílají 
příslušným orgánům;

(4) přijmou nezbytná opatření, kterými 
zajistí, aby se na držitele rozhodnutí 
o registraci, který neplní povinnosti 

(4) přijmou nezbytná opatření, kterými 
zajistí, aby se na držitele rozhodnutí 
o registraci, který neplní povinnosti 
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stanovené v této hlavě, vztahovaly účinné, 
přiměřené a odrazující sankce.

stanovené v této hlavě, vztahovaly účinné, 
přiměřené a odrazující sankce.

Pro účely prvního pododstavce bodu 1) 
mohou členské státy zavést zvláštní 
požadavky na lékaře, lékárníky a jiný 
zdravotnický personál , pokud jde o hlášení 
podezření na závažné nebo neočekávané 
nežádoucí účinky.

Pro účely prvního pododstavce bodu 1) 
mohou členské státy zavést zvláštní 
požadavky na lékaře, lékárníky a jiný 
zdravotnický personál , pokud jde o hlášení 
podezření na závažné nebo neočekávané 
nežádoucí účinky.

Odůvodnění

Je vhodnější motivovat pacienty a zdravotnické pracovníky k tomu, aby podávali svá hlášení 
příslušným orgánům, nikoli farmaceutickým společnostem. Přímé podávání hlášení firmám 
vyvolává obavy, pokud jde o zachování soukromí pacientů i o poskytování zdravotnických 
informací. Kromě toho tak mohou rozhodovat o tom, zda se jedná o nežádoucí účinek, chybu 
v medikaci či o něco jiného. Hlášení nežádoucích účinků ze strany pacientů je potřeba doplnit 
informačními kampaněmi o významu těchto hlášení.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 103 vypouští se
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.
Delegující členský stát o tom písemně 
informuje Komisi, agenturu a ostatní 
členské státy. Delegující členský stát a 
agentura tuto informaci zveřejní.

Odůvodnění

Každý členský stát by měl nést plnou odpovědnost za zjišťování a další sledování výskytu 
nežádoucích účinků léčivého přípravku nabízeného na jeho území.

Pozměňovací návrh 31
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 105 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

První pododstavec nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí o 
registraci, které jsou doplňkovým 
příspěvkem na uvedené činnosti prováděné 
příslušnými vnitrostátními orgány.

Pozměňovací návrh 32

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

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) příbalové informace léčivých 
přípravků dostupných na vnitrostátním 
trhu (a případně odkaz na databázi 
Evropské agentury pro léčivé přípravky 
EudraPharm) v národním jazyce;

(1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

(1) systémy řízení rizik léčivých přípravků 
registrovaných podle této směrnice;

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

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

(3) strukturované internetové formuláře pro 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející z 
formulářů zmíněných v článku 25 nařízení 
(ES) č. 726/2004.

(3) strukturované internetové formuláře pro 
hlášení podezření na nežádoucí účinky 
zdravotnickými pracovníky a pacienty 
umístěné na internetu a vycházející z 
formulářů zmíněných v článku 25 nařízení 
(ES) č. 726/2004.
(4) pořady jednání výboru pro 
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farmakovigilanci a koordinační skupiny a 
záznamy jejich schůzí společně s přijatými 
rozhodnutími, informacemi o hlasování a 
vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek;
(5) požadavky příslušných vnitrostátních 
orgánů, aby držitelé rozhodnutí o 
registraci zavedly systém řízení rizik nebo 
aby provedli poregistrační studii, spolu s 
vysvětlením, které držitelé rozhodnutí o 
registraci případně poskytnou příslušným 
vnitrostátním orgánům, a konečné 
rozhodnutí příslušného orgánu.

Odůvodnění

Každý členský stát by měl mít portál spravovaný jeho agenturou pro léčiva, který by 
veřejnosti poskytoval vysoce kvalitní informace o léčivech. Většina zemí již takový portál jako 
zdroj ověřených a spolehlivých informací o léčivých přípravcích má a cílem tohoto návrhu je 
vytvořit právní základ pro takové portály v reakci na zprávu Evropské komise o současné 
situaci v oblasti poskytování informací o léčivých přípravcích pacientům. Webový portál by 
měl zahrnovat část věnovanou veškerým informacím o otázkách bezpečnosti 
a farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 33

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

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 
prostřednictvím spontánních hlášení od 
pacientů nebo zdravotnického personálu 
nebo která se objeví v rámci klinických 
hodnocení nebo poregistračních studií 
bezpečnosti. 

Držitelé rozhodnutí o registraci musí 
zajistit, aby tyto zprávy byly přístupné na 
jediném místě v rámci Společenství.

Odchylně od prvního pododstavce se 
podezření na nežádoucí účinky, která se 

Podezření na nežádoucí účinky, která 
se objeví v rámci klinického hodnocení, 
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objeví v rámci klinického hodnocení, 
zaznamenávají a hlásí v souladu se 
směrnicí 2001/20/ES.

rovněž zaznamenávají a hlásí v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

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 předloží 
příslušným vnitrostátním orgánům 
veškerá hlášení podezření na nežádoucí 
účinky, která obdržel pacientů 
a zdravotnického personálu, a to do 7 dnů 
poté, co je získal. Držitel rozhodnutí 
o registraci informuje pacienty a 
zdravotnický personál o tom, že jejich 
hlášení bylo předáno příslušným 
vnitrostátním orgánům, jež budou nyní 
odpovědné za jeho vyřízení.
Příslušné vnitrostátní orgány nesmí 
odmítnout žádná hlášení podezření na 
nežádoucí účinky, která od pacientů a 
zdravotnického personálu obdrží poštou, 
telefonicky, faxem nebo v elektronické 
podobě.

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 
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky 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 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 
příslušným vnitrostátním orgánům zaslat 
elektronicky informace o veškerých 
nezávažných podezřeních na nežádoucí 
účinky, která se objeví na trzích, na nichž 
působí, 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. 

U léčivých přípravků, které obsahují 
účinné látky zmíněné v seznamu publikací, 
které sleduje agentura podle článku 27 
nařízení (ES) č. 726/2004, držitelé 

U léčivých přípravků, které obsahují 
účinné látky zmíněné v seznamu publikací, 
které sleduje agentura podle článku 27 
nařízení (ES) č. 726/2004, držitelé 
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rozhodnutí o registraci nemusí hlásit do 
databáze Eudravigilance podezření na 
nežádoucí účinky zaznamenaná v lékařské 
literatuře, která je na seznamu, ale sledují 
veškerou další lékařskou literaturu a hlásí 
jakékoli podezření na nežádoucí účinky.

rozhodnutí o registraci nemusí hlásit do 
databáze Eudravigilance podezření na 
nežádoucí účinky zaznamenaná v lékařské 
literatuře, která je na seznamu, ale sledují 
veškerou další lékařskou literaturu a hlásí 
jakékoli podezření na nežádoucí účinky.

4. Členské státy 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 
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.

4. Členské státy 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. 

Pozměňovací návrh 34

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

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, pacientů, držitelů 
rozhodnutí o registraci a z programů 
pro hlášení chyb při medikaci a jejich 
předcházení.

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

Členské státy zajistí, aby hlášení 
o takových účincích bylo možné podávat
prostřednictvím národních portálů pro 
bezpečnost léčiv a dále prostřednictvím 
pošty, telefonu a faxu.

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

2. Členské státy zašlou informace 
o veškerých nežádoucích účincích, které 
se objeví na jejich území, a to do 15 dnů 
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obdržení. od obdržení hlášení podle odstavce 1, nebo 
při neexistenci hlášení následující den 
poté, co se příslušný orgán o události 
dozvěděl, elektronicky do databáze a do 
sítě pro zpracování údajů zmíněných 
v článku 24 nařízení (ES) č. 726/2004 
(dále jen „databáze Eudravigilance“).

Držitelé rozhodnutí o registraci tyto zprávy 
nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance.

Držitelé rozhodnutí o registraci, 
zdravotničtí pracovníci a veřejnost tyto 
zprávy nahlížejí prostřednictvím databáze 
Eudravigilance, která musí být neprodleně 
trvale zpřístupněna.

3. Členské státy zajistí, aby hlášení o 
chybách při medikaci, o nichž se dozví v 
rámci hlášení podezření na nežádoucí 
účinky léčivých přípravků, byla k dispozici 
databázi Eudravigilance a orgánům 
odpovědným za bezpečnost pacientů v 
příslušném členském státě. Rovněž zajistí, 
aby byly orgány, které jsou v uvedeném 
členském státě odpovědné za léčivé 
přípravky, informovány o veškerých 
podezřeních na nežádoucí účinky, která 
jsou hlášena orgánům odpovědným v 
tomto členském státě za bezpečnost 
pacientů. 

3. Členské státy zajistí, aby hlášení o 
chybách při medikaci nebo o 
nezamýšlených účincích léčivých 
přípravků, které nebyly použity v souladu 
s indikacemi obsaženými v rozhodnutí o 
registraci, o nichž se dozví v rámci hlášení 
podezření na nežádoucí účinky léčivých 
přípravků, byla k dispozici databázi 
Eudravigilance, orgánům odpovědným za 
bezpečnost pacientů v příslušném 
členském státě a nezávislým programům 
pro hlášení chyb v medikaci a jejich 
předcházení. Rovněž zajistí, aby byly 
orgány, které jsou v uvedeném členském 
státě odpovědné za léčivé přípravky, 
informovány o veškerých podezřeních na 
nežádoucí účinky, která jsou hlášena 
orgánům odpovědným v tomto členském 
státě za bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci mohli informace 
o nezamýšlených účincích léčivých 
přípravků elektronicky zasílat do 
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vnitrostátních databází, aby bylo možné 
efektivněji a rychleji odhalit problémy 
s bezpečností léčivých přípravků, jež se 
vyskytují v dané zemi.

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) členský stát zvažuje pozastavení nebo 
zrušení určité registrace;

(a) členský stát na základě posouzení 
údajů získaných v rámci 
farmakovigilance:
– pozastavení nebo zrušení určité 
registrace;

(b) členský stát zvažuje zákaz vydávání 
určitého léčivého přípravku; 

– zákaz vydávání určitého léčivého 
přípravku;

(c) členský stát zvažuje odmítnutí 
prodloužení určité registrace;

– odmítnutí prodloužení určité registrace;

Odůvodnění

Vyjasnění postupu Společenství.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Poté, co obdrží informace podle čl. 107i 
odst. 1, agentura veřejně oznámí zahájení 
postupu, a to prostřednictvím evropského 
webového portálu věnovaného bezpečnosti 
léčiv.

1. Poté, co obdrží informace podle čl. 107i 
odst. 1, agentura uvědomí příslušné 
držitele rozhodnutí o registraci a veřejně 
oznámí zahájení postupu, a to 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv.

Pozměňovací návrh 38
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Článek 108

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci s agenturou, členskými státy 
a zúčastněnými stranami Komise přijme a 
zveřejní pokyny pro správnou praxi, co se 
týče farmakovigilance, vztahující se na 
léčivé přípravky registrované v souladu s 
čl. 6 odst. 1, pro tyto oblasti:

Po konzultaci s agenturou, členskými státy 
a zúčastněnými stranami Komise přijme a 
zveřejní pokyny pro správnou praxi, co se 
týče farmakovigilance, vztahující se na 
léčivé přípravky registrované v souladu s 
čl. 6 odst. 1, pro tyto oblasti:

(1) zavedení a provozování systému 
farmakovigilance držitelem rozhodnutí 
o registraci a obsah a správa základního 
dokumentu systému farmakovigilance;

(1) zavedení a provozování systému 
farmakovigilance držitelem rozhodnutí 
o registraci a obsah a správa základního 
dokumentu systému farmakovigilance;

(2) zajištění kvality a kontrola kvality 
svých činností souvisejících 
s farmakovigilancí ze strany držitele 
rozhodnutí o registraci, příslušných 
vnitrostátních orgánů a agentury;

(2) zajištění kvality a kontrola kvality 
svých činností souvisejících 
s farmakovigilancí ze strany držitele 
rozhodnutí o registraci, příslušných 
vnitrostátních orgánů a agentury;

(3) užívání mezinárodně dohodnuté 
terminologie, formátů a standardů pro 
provádění farmakovigilance;

(3) užívání mezinárodně dohodnuté 
terminologie, formátů a standardů 
umožňujících zachovat klinický význam 
oznámených případů pro provádění 
farmakovigilance;

(4) metodika sledování údajů v databázi 
Eudravigilance s cílem zjistit, zda se 
objevila nová rizika nebo zda se nějakým 
způsobem změnila rizika zjištěná dříve;

(4) metodika sledování údajů v databázi 
Eudravigilance s cílem zjistit, zda se 
objevila nová rizika nebo zda se nějakým 
způsobem změnila rizika zjištěná dříve;

(5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států a 
držitelů rozhodnutí o registraci;

(5) formát elektronického hlášení 
nežádoucích účinků od členských států a 
držitelů rozhodnutí o registraci;

(6) formát elektronických pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti;

(6) formát elektronických pravidelných 
aktualizačních zpráv o bezpečnosti;

(7) u poregistračních studií bezpečnosti 
formát protokolů, shrnutí a konečných 
zpráv;

(7) u poregistračních studií bezpečnosti 
formát protokolů, shrnutí a konečných 
zpráv;

(8) postupy a formáty sdělení týkajících se 
farmakovigilance.

(8) postupy a formáty sdělení týkajících se 
farmakovigilance.

Zmíněné pokyny zohlední mezinárodní 
harmonizaci v oblasti farmakovigilance a 
v případě potřeby se přepracují tak, aby 

Zmíněné pokyny budou vycházet z potřeb 
pacienta z vědeckého pohledu a zohlední 
mezinárodní harmonizaci v oblasti 
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zohledňovaly technický a vědecký pokrok. farmakovigilance a v případě potřeby 
se přepracují tak, aby zohledňovaly 
technický a vědecký pokrok.

Pro účely čl. 102 odst. 3 a tohoto článku 
připraví Komise ve spolupráci s 
agenturou, členskými státy a 
zúčastněnými stranami podrobné pokyny 
týkající se osvědčených postupů v oblasti 
vedení záznamů určené lékárnám a jiným 
subjektům, které vydávají nebo podávají 
léčivé přípravky, s cílem zajistit 
uchovávání záznamů potřebných pro 
podání hlášení v oblasti farmakovigilance 
či pro poskytnutí informace požadované 
držitelem rozhodnutí o registraci, který 
vyhodnocuje nežádoucí účinek, a 
usnadnit následná prošetření ze strany 
držitele rozhodnutí o registraci a 
příslušných vnitrostátních orgánů.

Odůvodnění

Povinnost dodržovat standardy mezinárodní konference o harmonizaci prohlubuje 
konceptuální a odbornou závislost zdravotnických orgánů na farmaceutických laboratořích. 
Organizaci systému farmakovigilance na evropské úrovni by pomohla správná evropská 
praxe v oblasti farmakovigilance. Tato správná praxe musí být vypracována otevřeně, 
transparentním postupem konzultací na základě potřeb evropských pacientů a z vědeckého 
pohledu.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o požadavek, aby bylo do 
souhrnu údajů o přípravku a příbalových 
informací začleněno shrnutí základních 
informací nezbytných k bezpečnému a 
účinnému používání léku, podle čl. 11 
písm. 3a a čl. 59 odst. 1 písm. aa) směrnice 
2001/83/ES ve znění této směrnice, zajistí 
členské státy, aby byl tento požadavek 
uplatněn na registrace schválené před 
datem uvedeným v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci této směrnice od prodloužení 

1. Pokud jde o požadavek, aby byl do 
souhrnu údajů o přípravku a příbalových 
informací začleněn profil nežádoucích 
účinků léčivého přípravku, 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 
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takové registrace nebo od uplynutí tříleté 
lhůty počínající uvedeným datem, podle 
toho, co nastane dříve.

toho, co nastane dříve. 
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