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Pozměňovací návrh 33
Werner Langen

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.  

Or. de

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 34
António Fernando Correia De Campos

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 

(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 



PE438.514v01-00 4/26 AM\804142CS.doc

CS

registraci. 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.

Or. pt

Odůvodnění

Zkušenost ukazuje, že společnosti v mnoha případech neprovedly poregistrační studie 
bezpečnosti, ačkoli jim to bylo uloženo. Výsledkem je, že lékaři a pacienti si stále nejsou jisti 
skutečnou prospěšností některých kritických léčiv používaných k léčbě nemocí, jako jsou 
nádorová onemocnění a srdeční choroby. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby byly do právních 
předpisů začleněny přísnější požadavky, které by zajistily, že farmaceutické společnosti 
slíbené studie provedou.

Pozměňovací návrh 35
Jorgo Chatzimarkakis

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 

(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. Je nutné podniknout takové 
kroky, které zajistí, aby zpřísnění systému 
farmakovigilance nepovede 
k předčasnému vydávání rozhodnutí o 
registraci. 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 
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seznam těchto léčivých přípravků. léčivých přípravků a dozor nad nimi a 
kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky, (dále jen „agentura“) by 
měla vést veřejně přístupný aktualizovaný 
seznam těchto léčivých přípravků. 

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nepopisuje jasně, jaký druh informací má být pacientům poskytován. 
Pozměňovací návrh to objasňuje.

Pozměňovací návrh 36
Werner Langen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(9) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 
provést poregistrační studii bezpečnosti 
nebo je-li bezpečné a účinné použití 
léčivého přípravku spojeno s podmínkami 
nebo omezeními, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu pod intenzivním 
dohledem. V této souvislosti je zásadní 
zajistit, aby zlepšení systému 
farmakovigilance nevedlo k předčasnému 
vydávání rozhodnutí o registraci léčivých 
přípravků. 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.
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Or. de

Odůvodnění

Systém farmakovigilance nesmí vést k předčasnému schvalování registrací léčivých 
přípravků.

Pozměňovací návrh 37
Jorgo Chatzimarkakis

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) 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, v němž by 
byly uvedeny přínosy a případné škodlivé 
účinky léčivého přípravku a další 
informace potřebné k jeho bezpečnému a 
účinnému užívání.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nepopisuje jasně, jaký druh informací má být pacientům poskytován. 
Pozměňovací návrh to objasňuje.

Pozměňovací návrh 38
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Po konzultaci s organizacemi 
zastupujícími pacienty a spotřebitele, 
lékařskými a farmaceutickými 
organizacemi, organizacemi zabývajícími 
se sociálním a zdravotním pojištěním, 
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členskými státy a dalšími 
zainteresovanými stranami a ve 
spolupráci s agenturou EMEA by Komise 
měla neprodleně Evropskému parlamentu 
a Radě předložit hodnotící zprávu o 
srozumitelnosti souhrnů údajů o 
přípravku a příbalových informací a jejich 
významu pro širokou veřejnost a 
zdravotnické pracovníky. Po zhodnocení 
výše uvedených údajů by Komise, v 
případě potřeby, měla předložit návrhy na 
zlepšení struktury a obsahu souhrnů 
údajů o přípravku a příbalových 
informací s cílem zajistit, aby se staly 
hodnotným zdrojem informací pro 
širokou veřejnost a zdravotnické 
pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Příbalové informace určené pacientům jsou dosud často nejasné a pro spotřebitele těžko 
srozumitelné. Je povinností Evropské komise, aby předložila odpovídající návrhy, které 
projedná se všemi zúčastěnými stranami.

Pozměňovací návrh 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Nežádoucím účinkem: Odezva na 
léčivý přípravek, která je nepříznivá a 
nezamýšlená.

(11) Nežádoucím účinkem léku: Odezva na 
léčivý přípravek, která je nepříznivá a 
nezamýšlená.

Or. de

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 
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směrnice a nařízení (ES) č. 726/2004.

Pozměňovací návrh 40
Jorgo Chatzimarkakis

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.

Or. de

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.

Pozměňovací návrh 41
António Fernando Correia De Campos

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 
činností v rámci farmakovigilance a zásahů 
určených ke zjišťování, popisu, prevenci 
nebo minimalizaci již zjištěných rizik a 
rizik zjištěných až následně, která jsou 
spojena s léčivým přípravkem, včetně 
posuzování míry účinnosti těchto zásahů. 

Or. pt
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Odůvodnění

Účelem systému řízení rizik a zásahů vyplývajících z farmakovigilance je zjišťovat, 
kvantifikovat a minimalizovat nová rizika, která nebyla odhalena při klinických hodnoceních, 
nebo těmto rizikům předcházet.

Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia De Campos

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 tyto 
údaje:  

a) „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 je uveden i na vnějším 
obalu, a to společně s informací, že před 
užitím léčivého přípravku se doporučuje 
přečíst si příbalovou informaci. 

Or. pt

Odůvodnění

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
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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 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 43
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – písm. a
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

K tomuto účelu poskytne držitel rozhodnutí 
o registraci příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu nejméně devět měsíců před 
uplynutím platnosti registrace podle 
odstavce 1 konsolidovanou verzi 
dokumentace, pokud jde o kvalitu, 
bezpečnost a účinnost, včetně hodnocení 
údajů obsažených v hlášeních nežádoucích 
účinků a v pravidelných aktualizačních 
zprávách o bezpečnosti předkládaných 
v souladu s hlavou IX a veškerých změn 
zavedených od udělení registrace.

K tomuto účelu poskytne držitel rozhodnutí 
o registraci příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu nejméně devět měsíců před 
uplynutím platnosti registrace podle 
odstavce 1 konsolidovanou verzi 
dokumentace, pokud jde o kvalitu, 
bezpečnost, účinnost a přínos, například 
nižší toxicitu. Tato verze obsahuje 
hodnocení údajů obsažených v hlášeních 
nežádoucích účinků a v pravidelných 
aktualizačních zprávách o bezpečnosti 
předkládaných v souladu s hlavou IX a 
veškerých změn zavedených od udělení 
registrace. 

Or. it

Odůvodnění

V současné době evropské právní předpisy týkající se léčivých přípravků stanoví, že jejich 
registrace závisí na třech kritériích: na kvalitě, účinnosti a bezpečnosti. To se nejeví jako 
dostačující, jelikož je tudíž možné registrovat přípravky s nižší účinností, než jakou mají 
přípravky, které jsou již dostupné na trhu. Je proto důležité zahrnout do kritérií i „přínos“, 
kterým může být větší účinnost, nižší toxicita apod.
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Pozměňovací návrh 44
Patrizia Toia

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 14 – psím. b
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 skupinu článek 63 
nařízení (ES) č. 726/2004. 

Or. it

Odůvodnění

Měla by být zaručena naprostá nezávislost odborníků, jelikož orgán, který vydal rozhodnutí o 
registraci, nebude mít tendenci stahovat z trhu přípravky, jež schválil.

Pozměňovací návrh 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) souhrn základních informací 
nezbytných k bezpečnému a účinnému 
používání léku.

aa) stručný popis základních 
charakteristik léku, díky němuž bude 
pacient rozumět jeho přínosům a 
případným škodlivým účinkům a užívat jej 
bezpečně a účinně.

Or. de

Odůvodnění

Návrh Komise nepopisuje jasně, jaký druh informací má být pacientům poskytován. 
Pozměňovací návrh to objasňuje.
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Pozměňovací návrh 46
Marian-Jean Marinescu

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>“;“

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jens Rohde

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.

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. 
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Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Veškerá podezření na nežádoucí účinky 
musí být hlášena <jméno a internetová 
adresa příslušného vnitrostátního 
orgánu>.“

Or. en

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 48
António Fernando Correia De Campos

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) „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, 
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že před užitím léčivého přípravku se 
doporučuje přečíst si příbalovou 
informaci. 

Or. pt

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 
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 49
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 20 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – první odrážka

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. V čl. 86 odst. 2 se první odrážka 
nahrazuje tímto:
„- označení na obalu a přikládané 
příbalové informace, které podléhají 
ustanovením hlavy V, a shrnutí 
charakteristik daného léčivého přípravku, 
i když se veřejnosti poskytují nezávisle na 
léčivém přípravku, v nezměněné podobě a 
bez dalších propagačních materiálů,“

Or. de

Odůvodnění

Dokumenty schválené schvalujícími orgány (přikládané příbalové informace a shrnutí 
charakteristik) obsahují důležité informace o léčivém přípravku. Je třeba vyjasnit, že 
zveřejnění těchto informací nemůže být považováno za reklamu, pokud nemá propagační 
charakter (např. nejsou-li tyto informace použity v prezentaci vychvalující daný přípravek či 
zařazeny do dalšího propagačního materiálu), a že musí být použito znění schválené 
příslušnými orgány. 
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Pozměňovací návrh 50
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) činí veškerá vhodná opatření, aby 
motivovala pacienty, lékaře 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) 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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) provádějí kampaně s cílem zvýšit 
povědomí veřejnosti o významu hlášení 
nežádoucích účinků a o způsobech, 
jakými je možné tato hlášení podat;

Or. pt

Odůvodnění

Veřejnost by měla být povzbuzována k hlášení nežádoucích účinků léčivých přípravků 
a poučena o významu těchto hlášení a o tom, jakým způsobem postupovat.

Pozměňovací návrh 53
Jens Rohde

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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 
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Eudravigilance;

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se léčiva biotechnologického původu liší od běžných léčiv tím, že se jedná o „živé“ 
produkty, je vhodné, aby pro ně existovala samostatná pravidla, co se týče informací, které by 
měli zdravotničtí pracovníci hlásit v případě nežádoucího účinku, s cílem zajistit 
vysledovatelnost příslušného léčiva a umožnit stanovení příčiny daného nežádoucího účinku.

Pozměňovací návrh 54
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 102 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(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, 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 použitím formátu obsahu a 
postupu vytvořených v souladu s článkem 
25 nařízení (ES) č. 726/2004, a provede 
nezbytná opatření, která zajistí 
vysledovatelnost biologických léčivých 
přípravků vydávaných pacientům;

Or. en

Odůvodnění

 Tato úprava souvisí s posledním odstavcem našeho pozměňovacího návrhu k článku 108. 
Navrhované doplnění odst. 3 čl. 102 prostřednictvím doprovodné změny nařízení (ES) 
č. 726/2004 přiděluje Evropské agentuře pro léčivé přípravky úlohu vytvářet obsah, formát a 
nezbytné postupy pro hlášení nežádoucích účinků biologických léčivých přípravků, a to 
v zájmu zvýšení efektivnosti farmakovigilance na úrovni EU.
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Pozměňovací návrh 55
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) 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;

Or. pt

Odůvodnění

Postup pro hlášení nežádoucích účinků musí být pacientům usnadněn tak, aby tato hlášení 
podávali častěji.

Pozměňovací návrh 56
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 103 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vzájemně spolupracují na 
získání náležitých dovedností a 
vybudování přiměřených kapacit, které 
jim umožní dohlížet na systém 
farmakovigilance na jejich území.

Or. pt
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Odůvodnění

Každý členský stát by měl být plně odpovědný za zjišťování nežádoucích účinků a dohlížení na 
systém farmakovigilance na svém území.

Pozměňovací návrh 57
António Fernando Correia De Campos

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 příspěvkem na 
uvedené činnosti prováděné příslušnými 
vnitrostátními orgány.

Or. pt

Odůvodnění

Použití systému soukromého financování, které by se neomezovalo na náklady spojené 
s dohledem na činnosti v rámci farmakovigilance, by mohlo zpochybnit nezávislost agentury 
vůči danému odvětví. Systém financování čistě z veřejných zdrojů by naopak mohl agenturu 
velmi zatížit a zbavit odvětví odpovědnosti. Tento pozměňovací návrh usiluje o zavedení 
systému financování, jenž by byl efektivnější a spravedlivější.

Pozměňovací návrh 58
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) shrnutí pravidelných aktualizačních 
zpráv o bezpečnosti obsahující posouzení 
příslušných orgánů, včetně analýzy 
poměru rizika a prospěšnosti léčivého 
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přípravku.

Or. pt

Odůvodnění

Webové portály by měly obsahovat informace týkající se systému farmakovigilance, ale 
prezentace těchto informací v podobě úplných seznamů hlášení nežádoucích účinků by 
uživatelům nepomohla. Informace by měly být prezentovány ve zjednodušené podobě, aby 
byly srozumitelnější.

Pozměňovací návrh 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že většina podezření na nežádoucí účinky je hlášena poštou nebo faxem. 
Pokud by hlášení musela být podávána elektronicky, mohli by být zejména příslušníci 
zdravotnických profesí méně ochotni je podávat. Mělo by proto existovat několik možných 
způsobů hlášení. 

Pozměňovací návrh 60
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 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. 

Or. de

Odůvodnění

Po odstranění stávajícího kritéria „běžně užívaných dávek“ z definice nežádoucího účinku 
(čl. 1 bod 11) budou do této definice v budoucnu zahrnovány chyby při medikaci a použití 
mimo rozsah rozhodnutí o registraci. Hlášení nezamýšlených účinků léčivých přípravků by 
proto měla rovněž uvádět, zda k těmto účinkům došlo po použití v souladu s rozhodnutím 
o registraci daného léčivého přípravku. Odkaz na tyto případy použití mimo rozsah 
rozhodnutí o registraci by měl být zanesen i do databáze, neboť se jedná o údaje, které jsou 
relevantní pro posouzení poměru rizika a prospěšnosti. 

Pozměňovací návrh 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 107i – odst. 1 – písmena 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:
- zvažuje 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;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění postupu Společenství.

Pozměňovací návrh 63
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

odst. 1, agentura uvědomí příslušné 
držitele rozhodnutí o registraci a veřejně 
oznámí zahájení postupu, a to 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance danou věc 
posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení.

2. Poradní výbor pro posuzování rizik v 
rámci farmakovigilance danou věc 
posoudí. Pro účely tohoto posouzení může 
uspořádat veřejné slyšení společně se 
zástupci Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo s koordinační skupinou 
v závislosti na postupu pro udělení 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
podle článku 107l. Agentura po 
konzultaci se zúčastněnými stranami 
vypracuje pokyny pro organizaci a průběh 
veřejných slyšení. Při slyšení je zajištěna 
spravedlivá rovnováha mezi posouzením 
rizik a prospěšnosti daného přípravku a 
v této souvislosti jsou také zohledněna 
předchozí posouzení rizik a prospěšnosti 
vypracovaná Výborem pro humánní léčivé 
přípravky nebo koordinační skupinou 
v závislosti na postupu pro udělení 
rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 
podle článku 107l.

Or. en

Odůvodnění

I když cílem veřejného slyšení může být posouzení rizik v souvislosti s plánovaným opatřením 
orgánů členského státu, jak popisuje článek 107i, je důležité, aby slyšení a následná 
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rozhodnutí zohledňovala i prospěšnost, neboť každý léčivý přípravek je vždy kompromisem 
mezi riziky a prospěšností.

Pozměňovací návrh 65
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do 60 dnů od okamžiku, kdy byly 
informace poskytnuty, učiní Poradní výbor 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance doporučení a uvede 
důvody, z nichž toto doporučení vychází.
Tímto doporučením může být některé z 
následujících doporučení nebo jejich 
kombinace:

3. Do 60 dnů od okamžiku, kdy byly 
informace poskytnuty, učiní Poradní výbor 
pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance doporučení a uvede 
důvody, z nichž toto doporučení vychází. 
Tímto doporučením, které, je-li přijato 
dříve než Výbor pro humánní léčivé 
přípravky nebo koordinační skupina 
přijmou své stanovisko v souladu s 
článkem 107l, nebrání vypracování 
posouzení poměru rizik a prospěšnosti 
těmito subjekty, je některé z následujících 
doporučení nebo jejich kombinace: 

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Frédérique Ries

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 21
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 108 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
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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.

Or. en

Odůvodnění

Systém farmakovigilance funguje dobře pouze tehdy, dostačují-li podrobnosti v jednotlivých 
zprávách. Navrhované doplnění článku 108 by zaručilo soulad s obsahem formulářů 
používaných pro přímé hlášení nežádoucích účinků zdravotníky a pacienty přímo do systému 
Společenství Eudravigilance.

Pozměňovací návrh 67
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 23
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 116 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány pozastaví, zruší, odejmou 
nebo změní registraci, pokud dojdou k 
názoru, že je určitý přípravek škodlivý
nebo že nemá léčebnou účinnost nebo že 
poměr rizika a prospěšnosti není pozitivní 
či že jeho kvalitativní a kvantitativní 
složení neodpovídá deklarovanému. Má se 
za to, že léčivý přípravek nemá léčebnou 
účinnost, pokud se dospěje k závěru, že s 
ním nelze dosáhnout léčebných výsledků.

Příslušné orgány pozastaví, zruší, odejmou 
nebo změní registraci, pokud dojdou k 
názoru, že je určitý přípravek škodlivý 
nebo že nemá léčebnou účinnost nebo že 
poměr rizika a prospěšnosti není pozitivní 
či že jeho kvalitativní a kvantitativní 
složení neodpovídá deklarovanému. Má se 
za to, že léčivý přípravek nemá léčebnou 
účinnost, pokud nebylo prokázáno, že s 
ním lze dosáhnout léčebných výsledků.

Or. de

Odůvodnění

Není možné dokázat, že nelze dosáhnout určitých léčebných výsledků. 
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