
PR\731036CS.doc PE409.420v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2008/0045(COD)

26. 6. 2008

***I
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých 
přípravků
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

Zpravodajka: Françoise Grossetête

Adlib Express Watermark



PE409.420v01-00 2/10 PR\731036CS.doc

CS

PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/82/ES
a směrnice 2001/83/ES, pokud jde o změny registrací léčivých přípravků
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0123),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0137/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a) Možnost předložit jednotnou žádost 
pro jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací musí být 
rozšířena na všechny typy změn v zájmu 
zjednodušení a zlepšení postupů.

Or. fr

Odůvodnění

Je důležité rozšířit na ostatní kategorie změn tuto možnost předložení jednotné žádosti pro 
jednu nebo více stejných změn týkajících se několika registrací udělených stejným příslušným 
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orgánem. Tento systém by totiž značně odlehčil administrativní zátěž, zjednodušil projednání 
žádostí a byl by prospěšný pro pacienty tím, že zároveň zavede přijaté změny.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) V rámci rozšíření registrací je vhodné 
zachovat v odůvodněných případech 
možnost, na základě oprávnění, předložit 
samostatnou úplnou žádost o registraci 
léčivého přípravku, který již byl povolen, 
ale pod jiným názvem a s jiným souhrnem 
údajů o přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

V současném systému nařízení (ES) č. 10/84/2003 (bod odůvodnění 8) a č. 1085/2003 (bod 
odůvodnění 6) stanoví možnost rozšířit registrace léčivých přípravků (AMM), předložit 
samostatnou úplnou žádost o registraci léčivého přípravku, který již byl povolen, ale pod 
jiným názvem a s jiným souhrnem údajů o přípravku. Je nezbytné tuto možnost zachovat. 
Některé názvy léků jsou úzce spojené s určitou patologií a povinnost zachovat stejný název 
pro úplně jinou patologii by mohla mít škodlivý vliv na pacienta.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Článek 23 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) Doplňuje se nový článek 23c, který 
zní:

„Článek 23c:
Odpovídající opatření přijatá Evropskou 
komisí by měla vzít v úvahu následující 
prvky:
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– Z praktických důvodů a pro dosažení 
účinnosti je vhodné rozšířit na všechny 
druhy změn možnost podat jednotnou 
žádost pro jednu nebo více stejných změn 
týkajících se několika registrací.
– V rámci rozšíření registrací je vhodné 
zachovat v odůvodněných případech 
možnost předložit samostatnou úplnou 
žádost o registraci léčivého přípravku, 
který již byl povolen, ale pod jiným 
názvem a s jiným souhrnem údajů
o přípravku.“ 

Or. fr

Odůvodnění

1. Je důležité rozšířit tuto možnost podání jednotné žádosti na ostatní kategorie změn. 2. : 
Současný systém stanoví možnost rozšířit AMM, předložit samostatnou úplnou žádost
o registraci léčivého přípravku, který již byl povolen, ale pod jiným názvem a s jiným 
souhrnem údajů o přípravku. Je nezbytné tuto možnost zachovat. Některé názvy léků jsou úzce 
spojené s určitou patologií a povinnost zachovat stejný název pro úplně jinou patologii by 
mohla mít škodlivý vliv na pacienta.

Adlib Express Watermark



PE409.420v01-00 8/10 PR\731036CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Souvislosti

Během existenčního cyklu léčivého přípravku se mění více jeho aspektů. Technologický 
pokrok a stejně tak nové vědecké poznatky umožňují vylepšení existujících léčivých 
přípravků. Tento vývoj se týká například jejich výrobního procesu, metod čištění, nebo také 
zavádění nových způsobů podávání a také aktualizací příbalových letáků určených pro 
pacienty, které zahrnují nové informace o bezpečnosti získané v případech, kdy se vyskytly 
nežádoucí účinky. Kromě toho konsolidace farmaceutického průmyslu, prováděná formou 
fúze–nákupy, je také zdrojem mnoha administrativních úprav jako například změny jména 
nebo adresy farmaceutických podniků. Všechny tyto změny se nazývají „variace“ a držitelé 
registrací léčivých přípravků o nich musí informovat příslušné orgány.
Farmaceutický průmysl věnuje značnou část své regulativní činnosti správě těchto variací. 
Například v podniku střední velikosti, který vyrábí generická léčiva a má ve svém seznamu 
více než 400 výrobků (včetně různých farmaceutických forem a dávkování), přesáhne celkový 
počet 4000 variací ročně. Ve velkém podniku se tento počet pohybuje okolo 19 000.

2) Slabé stránky současného systému regulativních požadavků na změny registrací 
léčivých přípravků. 

Současná správa variací se zdá být čím dál méně účinná a není dostačující ani pro příslušné 
orgány ani pro farmaceutický průmysl jako celek. 

Vzhledem k tomu, že 80% všech léčivých přípravků, jak humánních tak veterinárních, je 
povoleno prostřednictvím postupu na vnitrostátní úrovni, má toto přezkoumání významný 
dopad na farmaceutický trh Evropské unie. 

Udělení registrací léčivých přípravků (AMM – Autorisations de Mise sur le Marché) pouze na 
vnitrostátní úrovni podléhá stejným regulativním požadavkům jako udělení AMM v rámci 
evropských postupů. Regulativní požadavky změn AMM však nejsou sjednoceny.

Změny AMM na čistě vnitrostátní úrovni se řídí specifickými ustanoveními každého
z členských států, které jsou odlišné od požadavků evropských ustanovení.

Stejná změna týkající se povolených léčivých přípravků na vnitrostátních úrovních v různých 
členských státech je tedy vyřizována odlišným způsobem, co se týká předkládané žádosti
a postupu hodnocení.

Tato situace má negativní následky:
– zvýšenou a neodůvodněnou administrativní zátěž příslušných orgánů a farmaceutických 
podniků;

– těžkosti při stanovování zavádění změn;

– velké rozdíly ve lhůtách pro zavedení změn, co se týká souhrnu údajů o přípravku
a příbalového letáku pro zdravotnický personál a pacienty, a tedy v celkovém fungování 
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vnitřního trhu farmaceutických výrobků. 

– pro pacienty, neboť zavedení určitých změn vylepšujících účinnost léku může být 
opožděné, nebo k němu nedojde vůbec.

3) Navrhovaná zlepšení

Zpravodajka aktivně podporuje návrh Evropské komise týkající se přezkumu a zjednodušení 
systému variací ve prospěch zdraví lidí a zvířat. Tím by se zajistilo, aby veškeré léčivé 
přípravky, bez ohledu na postup, jímž získaly registraci, podléhaly stejným kritériím 
pro hodnocení, schvalování a administrativní zpracování změn.

Zlepšování systému bude prospěšné zejména pro pacienty, a to v dlouhodobé perspektivě, 
vzhledem k tomu, že z jedné strany bude zajištěno zlepšování léčivých přípravků a z druhé 
strany bude mít pozitivní dopad na používání zdrojů příslušných orgánů za účelem lepší 
ochrany veřejného zdraví.

Zjednodušení změn týkajících se registrace léčivých přípravků povede k tomu, že budou 
podléhat stejným požadavkům o registrace, administrativní řízení a dohled na zaváděné 
úpravy bez ohledu na právní postup, kterým byly tyto výrobky registrovány.

V zájmu sladění a zjednodušení je důležité, aby se v případě změn AMM uplatnily stejné 
právní požadavky bez ohledu na to, jaký postup registrace byl původně použit. To přinese 
užitek všem: pacientům, příslušným orgánům a farmaceutickým podnikům.

Kromě tohoto sladění všech léčivých přípravků je také potřeba zjednodušit regulativní systém 
pro změny AMM, zejména co se týká malých změn, jejichž dopad na kvalitu, bezpečnost
a účinnost léčivého přípravku je minimální nebo žádný. Nařízení Komise týkající se 
posuzování změn registrace humánních a veterinárních léčivých přípravků přijaté 
jednomyslně dne 10. června 2008 zavádí výrazné zjednodušení systému.

Aby bylo možné zavést optimální regulativní systém řízení změn AMM, je potřeba přesně 
stanovit jednotlivé kategorie změn. Komise stanoví vypracování detailních seznamů pro 
každou kategorii změn. Je důležité zhodnotit zkušenosti získané prostřednictvím existujících 
vnitrostátních systémů. Pro změny týkající se léčivých prostředků povolených v rámci 
vnitrostátního postupu některé členské státy, jako například Německo, už použily jednoduchý 
systém oznámení velkého množství změn, které považují za menší. Tyto vnitrostátní seznamy 
různých kategorií změn posloužily jako základ pro vypracování evropských seznamů.

Komise navrhuje určitý počet výrazných změn regulativního systému pro správu změn AMM
a ve svém nařízení se v širším měřítku řídila německým příkladem. Z důvodů proporcionality 
zůstávají vyloučeny z oblasti působnosti této směrnice homeopatické léky a tradiční léky na 
bázi rostlin, které nebyly registrovány při zavedení na trh, ale které jsou předmětem 
zjednodušeného postupu registrace.

Zpravodajka uvítala tohoto ustanovení, neboť brání komplikování registračního postupu, 
který byl v některých členských státech jednodušší. 
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Nicméně další zlepšení navrhovaného systému by mohla nastat v případě jedné změny, která 
se týká několika AMM, pokud by bylo možné podat jednu žádost pro všechny tyto AMM.

Komise ve svém nařízení stanoví omezení této možnosti na menší změny typu IA. Nicméně, 
pro plné využití tohoto opatření (snížení administrativních nákladů a zjednodušení 
přezkoumání změny a současné uplatnění změny na všechny přípravky, kterých se to týká) je 
důležité rozšířit tuto možnost na další kategorie změn : na menší změny typu IB a větší změny 
typu II.

Toto řešení Komise navrhuje jen v rámci postupu přidělování úkolů uvedeného v článku 20. 
Jakmile bylo příslušné AMM uděleno v rámci vnitrostátního postupu stejným členským 
státem, není důvod odvolávat se na tento postup přidělování úkolů, který by se měl uplatňovat 
pouze na změny AMM, udělené různými členskými státy nebo v rámci různých postupů 
během původní registrace. V tomto kontextu bude prospěšná skutečnost, že se odstraní 
mnohočetnost hodnocení různými příslušnými orgány, které nebudou hodnotit stejné změny 
nebo stejné skupiny změn.

Pokud jde o rozšíření AMM, Komise navrhuje, aby název léku zůstal stejný jako v původním 
AMM (článek 19).

Ve stávajícím systému nařízení (ES) č. 1084/2003 (bod odůvodnění 8) a č. 1085/2003 (bod 
odůvodnění 6) stanovují možnost rozšířit AMM, předložit samostatnou úplnou žádost
o registraci léčivého přípravku, který již byl povolen, ale pod jiným názvem a s jiným 
souhrnem údajů o přípravku.

Tuto možnost, kterou nabízí současný systém, je nezbytné zachovat. V některých případech 
může být důležité zaregistrovat pod jiným jménem rozšíření AMM týkající se indikace 
odlišné od indikace původně zaregistrované při prvním AMM. Některé názvy léků jsou úzce 
spojené s nějakou patologií a povinnost zachovat stejný název pro úplně jinou patologii by 
mohlo mít škodlivý vliv na pacienta.
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