
AM\805980CS.doc PE438.505v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2008/0257(COD)

23. 2. 2010

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
15 - 28

Návrh stanoviska
Michèle Rivasi
(PE430.771v01-00)

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění, pokud jde o 
farmakovigilanci humánních léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, 
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

Návrh nařízení – pozměňující akt
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))



PE438.505v02-00 2/12 AM\805980CS.doc

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\805980CS.doc 3/12 PE438.505v02-00

CS

Pozměňovací návrh 15
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravcích registrovaných ve Společenství 
a mít k nim přístup zároveň, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Databáze by měla být plně přístupná 
členským státům, agentuře a Komisi a ve 
vhodném rozsahu držitelům rozhodnutí 
o registraci a veřejnosti.

(5) Aby mohly všechny příslušné orgány 
získávat a sdílet informace potřebné pro 
farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravků registrovaných ve Společenství a 
mít k nim zároveň přístup, měla by být 
databáze Eudravigilance spravována a 
posílena jako jediné místo pro přijímání 
těchto informací. Členské státy by proto 
neměly držitelům rozhodnutí o registraci 
ukládat žádné další oznamovací povinnosti. 
Místo toho by měla databáze 
Eudravigilance současně uvědomovat 
příslušné členské státy o hlášeních, jež jí 
předložili držitelé rozhodnutí o registraci. 
Aby byla zajištěna vysoká kvalita 
informací, měly by členské státy 
podporovat rozvoj odborné úrovně 
vnitrostátních a regionálních středisek 
pro farmakovigilanci. Vnitrostátní 
příslušné orgány by měly sbírat hlášení 
z těchto středisek a předávat dotyčné 
údaje databázi Eudravigilance. Databáze 
by měla být plně přístupná členským 
státům, agentuře a Komisi a ve vhodném 
rozsahu držitelům rozhodnutí o registraci 
a veřejnosti.

Or. en



PE438.505v02-00 4/12 AM\805980CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 16
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) S cílem zajistit na úrovni Společenství 
dostupnost potřebných odborných 
poznatků a zdrojů pro posudky v rámci 
farmakovigilance je vhodné vytvořit v 
rámci agentury nový vědecký výbor, a sice 
Poradní výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance. Uvedený výbor by se 
měl skládat z nezávislých odborníků-
vědců, kteří jsou kvalifikováni v oblasti 
bezpečnosti léčiv včetně odhalování, 
posuzování a minimalizace rizik a 
předávání informací o rizicích a 
vypracovávání poregistračních studií 
bezpečnosti a auditů farmakovigilance. 
Vědečtí odborníci působící v tomto výboru 
by měli být nezávislí jak ve vztahu k 
držitelům rozhodnutí o registraci, tak ve 
vztahu k agentuře samotné, zejména 
pokud jsou prováděny studie bezpečnosti 
léčiv.

Or. it

Odůvodnění

Je žádoucí, aby byla zajištěna úplná nezávislost odborníků, vzhledem k tomu, že osoby 
pověřené rozhodováním o udělení registrace nebudou s největší pravděpodobností ochotny 
stáhnout určité léčivo z trhu, jakmile již bylo jednou schváleno.

Pozměňovací návrh 17
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je-li podmínkou schválení registrace 
léčivého přípravku splnění požadavku 

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

podmínkou schválení registrace léčivého 
přípravku splnění požadavku provést 
poregistrační studii bezpečnosti nebo 
podléhá-li přípravek podmínkám nebo 
omezením s ohledem na jeho bezpečné a 
účinné použití, měl by být tento léčivý 
přípravek na trhu intenzivně sledován.  
Pacienti a zdravotničtí pracovníci by měli 
být povzbuzováni k tomu, aby hlásili 
veškerá podezření na nežádoucí účinky 
takových léčivých přípravků, jež by měly 
být označeny černým trojúhelníkem a 
jejichž příbalová informace pro pacienty 
by měla obsahovat krátké vysvětlení 
shrnující údaje o přípravku, a agentura by 
měla vést veřejně dostupný aktualizovaný 
seznam takových léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštní varování u všech nově registrovaných přípravků i u intenzivně sledovaných léčiv 
pomůže zdravotníkům i pacientům rozpoznat nově registrovaná léčiva, jež jsou na trhu méně 
než tři roky, a zvýší jejich povědomí o tom, že je třeba hlásit jakýkoli nežádoucí účinek, jenž 
by se mohl vyskytnout.

Pozměňovací návrh 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

agentura by měla vést veřejně dostupný 
aktualizovaný seznam takových léčivých 
přípravků. Hlášení pacientů by měla být 
vždy vypracovávána za asistence 
zdravotnického pracovníka.

Or. es

Pozměňovací návrh 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci Komise požadavek 
odvolá nebo potvrdí. V případě, že Komise 
požadavek potvrdí, pozmění se registrace 
tak, aby obsahovala daný požadavek jako 
podmínku registrace, a odpovídajícím 
způsobem se aktualizuje systém řízení 
rizik.“.

3. Na základě vysvětlení držitele 
rozhodnutí o registraci Komise požadavek 
odvolá nebo potvrdí. V případě, že Komise 
požadavek potvrdí, pozmění se registrace 
tak, aby obsahovala daný požadavek jako 
podmínku registrace, a odpovídajícím 
způsobem se aktualizuje systém řízení 
rizik. Nezávisle na tom, zda je požadavek 
potvrzen či odvolán, je Komise povinna 
uvést podrobné důvody svého rozhodnutí 
a toto rozhodnutí je řádně zaznamenáno.“ 

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 23 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura tento seznam aktualizuje. Agentura tento seznam aktualizuje. 
Informace o tom, že je léčivý přípravek 
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zahrnut do výše uvedeného seznamu 
humánních léčivých přípravků, musí být 
jasně uvedena na jeho obalu, aby měli 
pacienti a zdravotničtí pracovníci kromě 
tohoto seznamu ještě jiný zdroj informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 24 – odst. 1 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura ve spolupráci s členskými státy 
a Komisí vytvoří a bude spravovat databázi 
a síť pro zpracování údajů (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) s cílem 
shromažďovat informace spojené 
s farmakovigilancí, které se týkají léčivých 
přípravků registrovaných ve Společenství a 
umožnit příslušným orgánům přístup k 
informacím ve stejný okamžik a jejich 
sdílení.

1. Agentura ve spolupráci s členskými 
státy a Komisí vytvoří a bude spravovat 
databázi a síť pro zpracování údajů (dále 
jen „databáze Eudravigilance“) s cílem 
shromažďovat informace spojené 
s farmakovigilancí, které se týkají léčivých 
přípravků registrovaných ve Společenství, 
a umožnit příslušným orgánům přístup k 
informacím ve stejný okamžik a jejich 
sdílení. Členské státy by měly podporovat 
rozvoj odborné úrovně vnitrostátních a 
regionálních středisek pro 
farmakovigilanci. Vnitrostátní příslušné 
orgány by měly sbírat hlášení z těchto 
středisek a posléze předávat dotyčné údaje 
databázi Eudravigilance.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Patrizia Toia

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavce 2 a 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Agentura zajistí přístup do databáze 
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost, a to ve vhodném 
rozsahu a tak, aby byla zaručena ochrana 
osobních údajů.

Agentura zajistí přístup do databáze
Eudravigilance pro zdravotnické 
pracovníky a veřejnost, a to tak, aby byla 
zaručena ochrana osobních údajů.

Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti v souhrnné 
podobě, spolu s vysvětlením, jak uvedené 
údaje interpretovat. 

Údaje obsažené v databázi Eudravigilance 
se zpřístupní veřejnosti spolu 
s vysvětlením, jak uvedené údaje 
interpretovat. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byla databáze Eudravigilance veřejná a aby údaje, které obsahuje, byly 
dostupné nejen v souhrnné podobě (která je příliš obecná a někdy zavádějící), ale i ve větším 
detailu.

Pozměňovací návrh 23
Marian-Jean Marinescu

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 24 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na definici „vhodného rozsahu“ 
spolupracuje agentura s organizacemi 
zdravotnických pracovníků a 
s organizacemi sdružujícími pacienty a 
spotřebitele.

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agentura ve spolupráci s členskými státy a 
příslušnými zúčastněnými stranami 
vytvoří standardizované obsahy, formáty a 
postupy pro hlášení podezření na 
nežádoucí účinky předkládaná zdravotníky 
a pacienty a pro vysledovatelnost 
biologických léčivých přípravků 
předepsaných, vydaných či prodaných na 
území EU.

Or. en

Odůvodnění

Pro řádný systém farmakovigilance je klíčová přesná identifikace přípravku spojeného 
s podezřením na nežádoucí účinek. Navrhovaný pozměňovací návrh by agentuře uložil, aby 
vytvořila uživatelsky vstřícné standardizované obsahy, formáty a postupy, jež by zdravotničtí 
pracovníci a pacienti využívali při hlášení nežádoucích účinků.

Pozměňovací návrh 25
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Agentura ve spolupráci s členskými státy 
vytvoří standardizované internetové 
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty. Formuláře pro 
pacienty musí být vytvořeny v souladu 
s technickými kritérii splňujícími zásady 
jasné struktury a zjednodušeného jazyka 
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srozumitelného široké veřejnosti; musí být 
k dispozici na internetu a v lékárnách.

Tyto formuláře musí zahrnovat informace 
nezbytné k tomu, aby mohly hlášení 
příslušným orgánům podávat lékárny či 
přímo pacienti, a to poštou, faxem nebo 
elektronicky.

Or. pt

Odůvodnění

Aby se zvýšila pravděpodobnost, že pacienti budou hlásit nežádoucí účinky, nestačí pouze 
informovat je o významu tohoto kroku; je navíc nezbytné postup hlášení zjednodušit a více 
přizpůsobit jejich potřebám.

Pozměňovací návrh 26
Jens Rohde

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 25 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby byla zaručena vysledovatelnost 
biologických léčivých přípravků 
předepsaných, vydaných či prodaných na 
území EU, zahrnují standardizované 
formuláře a postupy jméno držitele 
rozhodnutí o registraci, mezinárodní 
nechráněný název (INN), název léčivého 
přípravku podle čl. 1 bodu 20 směrnice 
2001/83/ES a číslo šarže.

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.
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Pozměňovací návrh 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) No 726/2004
Čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vzhledem k tomu, že některé léčivé 
přípravky mají nežádoucí účinky, měla by 
agentura nebo příslušné orgány 
umožňovat, aby existovala možnost nařídit 
potvrzení diagnózy před tím, než bude 
zahájena léčba těmito přípravky. 

Or. es

Pozměňovací návrh 28
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) z jednoho člena a jednoho náhradníka 
z každého členského státu jmenovaných 
příslušným vnitrostátním orgánem po 
konzultaci se správní radou;

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

b) ze dvou dalších členů a dvou
náhradníků, z nichž jeden bude zástupcem 
zdravotnických pracovníků a jeden 
zástupcem pacientů, jmenovaných Komisí 
na základě veřejné výzvy k vyjádření 
zájmu, po konzultaci s Evropským 
parlamentem.
Členský stát může požádat jiný členský 
stát, aby ve výboru zaujal jeho místo.
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Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně 
v jejich nepřítomnosti.

Náhradníci členy zastupují a hlasují za ně 
v jejich nepřítomnosti.

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

Or. en


