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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:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány 
a dále rozvinuty, zejména pokud jde 
o správu databáze Společenství, která má 
být zřízena pro účely farmakovigilance, 
a sítě pro zpracování údajů (dále jen 
„databáze Eudravigilance“) a koordinaci 
oznámení členských států týkajících se 
bezpečnosti.

(4) Hlavní úkoly agentury v oblasti 
farmakovigilance stanovené v nařízení 
(ES) č. 726/2004 by měly být zachovány 
a dále rozvinuty, zejména pokud jde 
o správu databáze Společenství, která má 
být zřízena pro účely farmakovigilance, 
a sítě pro zpracování údajů (dále jen 
„databáze Eudravigilance“), koordinaci 
oznámení členských států týkajících se 
bezpečnosti a informování veřejnosti 
o otázkách bezpečnosti.

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo dostávat více informací týkajících se obav ohledně farmakovigilance 
a o poměru prospěšnosti a rizika jejich léčiv. Agentura musí hrát významnou úlohu jako 
spolehlivý nezávislý zdroj informací.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována. Měl by být 
vytvořen nástroj umožňující odpovídající 
financování činností spojených 
s farmakovigilancí prostřednictvím výběru 
poplatků od držitelů rozhodnutí 
o registraci. Správa těchto vybraných 
prostředků by měla podléhat neustálé 
kontrole správní rady, aby byla zajištěna 
nezávislost agentury.

(11) S cílem chránit veřejné zdraví by měla 
být činnost agentury související 
s farmakovigilancí odpovídajícím 
způsobem financována.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. Toto nařízení se použije, aniž je 
dotčena směrnice Evropského parlamentu 
a Rady č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů* 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 údajů.** Pro odhalování, 
posuzování a chápání nežádoucích 
účinků a pro jejich prevenci a s cílem 
zjišťovat a podnikat kroky pro snížení 
rizik a zvýšení prospěšnosti léčivých 
přípravků za účelem ochrany veřejného 
zdraví by mělo být možné zpracovávat 
osobní údaje v rámci systému 
Eudravigilance s ohledem na právní 
předpisy EU týkající se ochrany údajů. 
Úř. věst. L 281, 23. 11. 1995, s. 31.

Úř. věst. L 8, 12. 1. 2001, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Návrh se týká vysoce citlivých osobních údajů, které by měly být plně chráněny. Viz také 
stanovisko evropského inspektora ochrany údajů z dubna 2009.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 5 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen 
Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance zmíněný v čl. 56 
odst. 1 písm. aa).

Při plnění jeho úloh souvisejících 
s farmakovigilancí je mu nápomocen výbor 
pro farmakovigilanci zmíněný v čl. 56 
odst. 1 písm. aa).

Or. fr

Odůvodnění

Horizontální změna požadovaná v celém návrhu –  Návrh zřizuje Evropský poradní výbor pro 
posuzování rizik v rámci farmakovigilance a pověřuje jej důležitými úkoly souvisejícími 
s farmakovigilancí, avšak spíše poradní úlohou, nikoli pravomocí – úloha výboru by měla být 
posílena, a to by se mělo odrazit v jeho názvu.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – písm. c
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Za výjimečných okolností a po 
předchozí konzultaci se žadatelem může 
být registrace schválena za podmínky 
závazku žadatele, že splní určité podmínky
týkající se zejména bezpečnosti léčivého 
přípravku, oznamování jakékoliv události 
v souvislosti s jeho používáním příslušným 
orgánům a opatření, která mají být přijata. 
Tato registrace může být v takovém 
případě schválena pouze pokud žadatel 
může prokázat, že není z objektivních 
důvodů, které lze ověřit, schopen 
poskytnout úplné údaje o účinnosti 
a bezpečnosti příslušného léčivého 

8. Za výjimečných okolností a po 
předchozí konzultaci se žadatelem může 
být registrace schválena za podmínky 
závazku žadatele, že zavede konkrétní 
postupy týkající se zejména bezpečnosti 
léčivého přípravku, oznamování jakékoliv 
události v souvislosti s jeho používáním 
příslušným orgánům a opatření, která mají 
být přijata. Tato registrace může být 
schválena pouze z objektivních důvodů, 
které lze ověřit, a musí být schválena na 
základě jednoho z důvodů uvedených 
v příloze I směrnice 2001/83/ES. 
Zachování registrace je spojeno 
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přípravku za běžných podmínek použití,
a musí být schválena na základě jednoho 
z důvodů uvedených v příloze I směrnice 
2001/83/ES. Zachování registrace je 
spojeno s každoročním novým posouzením 
těchto podmínek.

s každoročním novým posouzením těchto 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Znění stávajících právních předpisů zajišťuje přísnější kritéria a lepší ochranu spotřebitele 
před rizikem předčasného udělení registrace.

Pozměňovací návrh 6

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 a jiné 
strukturované formuláře pro hlášení 
podezření na nežádoucí účinky pro 
zdravotníky a pacienty.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 26 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) shrnutí každé schůze výborů 
uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
tohoto nařízení a koordinační skupiny 
týkající se činností souvisejících 
s farmakovigilancí;

(2) pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji 
o hlasování a vysvětlením hlasování, 
včetně menšinových stanovisek výborů 
uvedených v čl. 56 odst. 1 písm. a) a aa) 
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tohoto nařízení a koordinační skupiny 
týkající se činností souvisejících 
s farmakovigilancí;

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 126 písm. b směrnice č. 2004/27/ES „členské státy zajistí, aby příslušný orgán 
zpřístupnil svůj jednací řád a jednací řády svých výborů, pořady jednání a zápisy z jednání 
společně s přijatými rozhodnutími, údaji o hlasování a vysvětlením hlasování, včetně 
menšinových stanovisek“. To již činí Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států, v Evropě 
se to však neprovádí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 28 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance pravidelně 
aktualizované zprávy o bezpečnosti 
posoudí.

3. Výbor pro farmakovigilanci vědecky
posoudí poměr rizika a prospěšnosti 
léčivého přípravku na základě všech 
dostupných informací včetně pravidelně 
aktualizovaných zpráv a údajů uvedených 
v databázi Eudravigilance.

Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelně aktualizovanou zprávu
o bezpečnosti, připraví zprávu o posouzení
a pošle ji držiteli rozhodnutí o registraci.

Do 90 dnů od okamžiku, kdy obdrží 
pravidelně aktualizovanou zprávu
o bezpečnosti, připraví vědeckou zprávu 
o poměru rizika a prospěšnosti léčivého 
přípravku a pošle ji držiteli rozhodnutí 
o registraci a koordinační skupině. 

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, může držitel rozhodnutí 
o registraci sdělit případné připomínky 
agentuře.

Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží zprávu 
o posouzení, mohou držitel rozhodnutí 
o registraci a koodrinační skupina sdělit 
případné připomínky výboru pro 
farmakovigilanci. 

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí 
o registraci k vyjádření připomínek 
Poradní výbor pro posuzování rizik 
v rámci farmakovigilance přijme zprávu 
o posouzení ať už se změnami, nebo 
v nezměněné podobě, přičemž zohlední 

Na svém prvním zasedání po skončení 
lhůty poskytnuté držiteli rozhodnutí 
o registraci a koordinační skupině 
k vyjádření připomínek výbor pro 
farmakovigilanci přijme zprávu 
o posouzení ať už se změnami, nebo 
v nezměněné podobě, přičemž zohlední 
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veškeré připomínky držitele rozhodnutí 
o registraci. 

veškeré připomínky. 

Tato zpráva o posouzení je neprodleně 
zveřejněna prostřednictvím evropského 
internetového portálu týkajícího se 
bezpečnosti léčiv počínaje dnem [uvést 
přesné datum: tj. 18 měsíců od data 
uvedeného v článku 3].

Or. fr

Odůvodnění

Vědecká zpráva o posouzení přípravku vypracovaná zpravodajem na základě údajů od firem 
(pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti a údaje na základě klinických hodnocení 
a poregistračních studií), ale také na základě údajů předaných systémy farmakovigilance 
různých členských států (zejména hlášení zdravotníků a pacientů).

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 28 – odst. 4 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do 30 dnů od okamžiku, kdy obdrží
zprávu od Poradního výboru pro 
posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, Výbor pro humánní 
léčivé přípravky zprávu posoudí a přijme 
stanovisko k ponechání příslušné registrace 
beze změn, k případným změnám, 
pozastavení nebo zrušení.

4. Do 30 dnů od okamžiku, kdy schválí
zprávu, výbor pro farmakovigilanci přijme 
stanovisko k ponechání příslušné registrace 
beze změn, k případným změnám, 
pozastavení nebo zrušení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 28 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Stanoviska a rozhodnutí podle odstavců 
3 až 5 tohoto článku se zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv 
zmíněného v článku 26.

6. Zprávy o posouzení přípravku, 
stanoviska a rozhodnutí podle odstavců 3 
až 5 tohoto článku se zveřejní 
prostřednictvím evropského webového 
portálu věnovaného bezpečnosti léčiv 
zmíněného v článku 26.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 726/2004
Článek 28 e 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na požádání Komise se agentura ve 
spolupráci s členskými státy bude účastnit 
mezinárodní harmonizace a normalizace 
technických opatření v rámci 
farmakovigilance.

Na požádání Komise se agentura ve 
spolupráci s členskými státy a všemi 
zúčastněnými stranami bude účastnit 
mezinárodní harmonizace a normalizace 
technických opatření v rámci 
farmakovigilance. Tato činnost vychází 
z potřeb pacientů a provádí se z vědeckého 
hlediska.

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který odpovídá navrhovaným změnám článku 108 směrnice 
č. 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 12 – písm. a
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 56 – odst. 1 – písm. a a) 



PE430.771v01-00 12/13 PA\797090CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) Výbor pro posuzování rizik v rámci 
farmakovigilance, který je zodpovědný za 
poskytování poradenství Výboru pro 
humánní léčivé přípravky a koordinační 
skupině ve veškerých otázkách týkajících 
se farmakovigilance humánních léčivých 
přípravků;

a a) Výbor pro farmakovigilanci, který je 
zodpovědný za poregistrační hodnocení 
prováděné z důvodu farmakovigilance 
léčivých přípravků uvedených na trh 
podle centralizovaného postupu;

Or. fr

Odůvodnění

Tento výbor musí mít stejnou pravomoc udílet doporučení jako evropská registrační komise 
(Výbor pro humánní léčivé přípravky, CHMP). Po analýze a diskusích o posouzení, které 
uskutečnily členské státy pod jeho dohleden (systém zpravodajů a spoluzpravodajů), musí mít 
tento výbor možnost přímo navrhovat Evropské komisi rozhodnutí o odnětí nebo o změně 
registrace, aniž by musel podléhat dohledu registračních komisí (Výboru pro humánní léčivé 
přípravky nebo koordinační skupiny).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 15 – písm. b
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 62 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy agentuře předají jména 
národních expertů s prověřenými 
zkušenostmi v oblasti hodnocení léčivých 
přípravků, kteří by byli k dispozici pro 
práci v pracovních skupinách nebo 
vědeckých poradních skupinách jakéhokoli 
z výborů uvedených v čl. 56 odst. 1, 
a rovněž uvedou jejich kvalifikaci 
a zvláštní specializaci.

Členské státy agentuře předají jména 
národních expertů s prověřenými 
zkušenostmi v oblasti hodnocení léčivých 
přípravků, kteří by byli k dispozici pro 
práci v pracovních skupinách nebo 
vědeckých poradních skupinách jakéhokoli 
z výborů uvedených v čl. 56 odst. 1, 
a rovněž uvedou jejich kvalifikaci 
a zvláštní specializaci a také jejich stupeň 
nezávislosti vůči farmaceutickým firmám.

Or. fr

Odůvodnění

Některé příklady rozhodnutí, která se změnila po ustavení nové „expertní skupiny“, nabádají 
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k opatrnosti, pokud jde o existenci zájmových vazeb těchto expertů s farmaceutickými 
firmami. Prohlášení o zájmových vazbách k uvolnění od těchto tlaků nestačí.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 18 – písm. b
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 67 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a 
s dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury. To nebrání vybírání 
poplatků od držitelů rozhodnutí 
o registraci za provádění uvedených 
činností, které vykonává agentura.

4. Činnosti související s farmakovigilancí, 
s provozováním komunikačních sítí a 
s dozorem nad trhem budou pod stálou 
kontrolou správní rady, aby byla zaručena 
nezávislost agentury. Budou 
odpovídajícím způsobem financovány 
z veřejných prostředků v souladu se 
svěřenými úkoly.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby činnosti související s farmakovigilancí byly nadále financovány z veřejných 
prostředků, aby se zabránilo střetu zájmů – znění původního odstavce 4 by mělo být 
zachováno.


