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Otázky a odpovědi týkající se vystoupení Spojeného království z
Evropské unie v souvislosti s humánními a veterinárními
léčivými přípravky v rámci centralizovaného postupu
Tento seznam otázek a odpovědí doplňuje oznámení určené držitelům rozhodnutí o
registraci centrálně registrovaných humánních a veterinárních léčivých přípravků,
které bylo aktualizováno dne 23. ledna 2018.
V oznámení se uvádí: „Dne 29. března 2017 oznámilo Spojené království svůj záměr vystoupit z
Unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii. To znamená, že nestanoví-li ratifikovaná dohoda o
vystoupení1 jiné datum, přestane se na Spojené království ode dne 30. března 2019, 00:00 hod.
(SEČ)2 vztahovat veškeré primární a sekundární právo Unie. Spojené království se poté stane
„třetí zemí“3.
Příprava na vystoupení z EU tedy není pouze záležitostí orgánů EU a vnitrostátních orgánů, ale i
soukromých subjektů.
Vzhledem ke značné nejistotě, zejména pokud jde o obsah možné dohody o vystoupení, je třeba
držitele rozhodnutí o registraci centrálně registrovaných humánních a veterinárních léčivých
přípravků upozornit na právní důsledky, jež je nutné brát v úvahu, až se Spojené království
stane třetí zemí.
S výhradou případných přechodných ujednání, jež mohou být součástí možné dohody o
vystoupení, se na Spojené království od data vystoupení přestanou vztahovat právní předpisy EU
v oblasti humánních a veterinárních léčivých přípravků. To má v různých oblastech unijního
práva o léčivých přípravcích zejména tyto důsledky:



právo Unie vyžaduje, aby držitelé rozhodnutí o registraci byli usazeni v EU (nebo v EHP),
některé činnosti, které se týkají např. monitorování bezpečnosti léčivého přípravku,
propouštění šarží atd., musí být prováděny v EU (nebo v EHP).

Poté, co Spojené království vystoupí z Unie, může být po držitelích rozhodnutí o registraci
požadováno, aby přizpůsobili postupy a zvážili změny podmínek registrace tak, aby byla zajištěna
její nepřetržitá platnost a využití.
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V současnosti probíhají se Spojeným královstvím jednání, jejichž cílem je dospět k dohodě o vystoupení.
V souladu s čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii může také Evropská rada po dohodě se Spojeným královstvím
jednomyslně rozhodnout, že Smlouvy přestanou platit k pozdějšímu datu.
Třetí zemí se rozumí země, která není členem EU.

Držitelé rozhodnutí o registraci budou muset jednat s dostatečným předstihem, aby zamezili
jakémukoli dopadu na nepřetržité dodávky humánních a veterinárních léčivých přípravků v
Evropské unii.
Komise a Evropská agentura pro léčivé přípravky od držitelů rozhodnutí o registraci zejména
očekávají, že se připraví a aktivně prověří registrace, jichž jsou držiteli, za účelem veškerých
možných změn. Vzhledem k harmonogramům postupů stanovených v regulačním rámci budou
muset být nezbytné žádosti o převod nebo změnu registrace podány včas.“

Tento seznam otázek a odpovědí byl vypracován společně Generálním ředitelstvím pro zdraví a
bezpečnost potravin Evropské komise a agenturou EMA. Tato verze je aktualizací prvotního seznamu
otázek a odpovědí, který byl zveřejněn dne 31. května 2017 a postupně měněn, a nahrazuje jeho
původní znění. Nový text vložený do této verze otázek a odpovědí „Rev 03“ zveřejněné dne 19.
června 2018 je označen slovem „NOVÉ“. Otázky a odpovědi mohou být v budoucnu dále
aktualizovány a doplňovány. Není-li v nadpisu uvedené otázky uvedeno jinak, vztahují se níže
uvedená doporučení na humánní i veterinární léčivé přípravky.
1. Co když jsem držitelem rozhodnutí o registraci usazeným ve Spojeném
království?

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 726/2004 musí být držitel rozhodnutí o registraci usazen v Unii. Na
základě Dohody o EHP je působnost rozšířena i na Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
Držitelé rozhodnutí o registraci centrálně registrovaných léčivých přípravků budou proto zpravidla
muset převést své registrace na držitele usazené v Unii (EHP) (viz nařízení Komise (ES) č. 2141/96
a Otázky a odpovědi agentury EMA týkající se převodu). To znamená změnu adresáta rozhodnutí
o registraci na nového adresáta. Převod registrace musí držitel rozhodnutí o registraci plně dokončit a
provést do 30. března 2019.
1a. Co když jsem žadatelem usazeným ve Spojeném království?

Všichni žadatelé o registraci musí být usazeni v Unii (EHP). V souvislosti s tím bude u žádostí o
registraci, u nichž se vydání rozhodnutí Komise očekává po 29. březnu 2019, nutné, aby žadatelé
usazení ve Spojeném království do 30. března 2019 změnili status na žadatele mimo Spojené
království usazené v Unii (EHP). Důrazně se doporučuje, aby žadatelé usazení ve Spojeném království
tuto změnu zvážili, pokud možno ještě před předložením žádosti o registraci.
2. Co když jsem držitelem rozhodnutí o registraci léčivých přípravků pro
vzácná onemocnění usazeným ve Spojeném království? (v případě
humánních léčivých přípravků)

Podle článku 2 nařízení (ES) č. 141/2000 musí být sponzor léčivého přípravku pro vzácná onemocnění
usazen v Unii (EHP).
U stanovených léčivých přípravků pro vzácná onemocnění bude muset držitel převést své stanovení
na držitele usazeného v Unii (EHP) (viz kontrolní seznam pro sponzory žádající o převod stanoveného
léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a odpovídající šablona) nebo bude muset přenést své sídlo
na území členského státu Unie (nebo EHP) a předložit odpovídající dokumentaci prostřednictvím
postupu změny názvu a /nebo adresy držitele stanovení léčivého přípravku za předpokladu, že právní
subjekt zůstává stejný (viz pokyny k formátu a obsahu žádostí o stanovení léčivého přípravku jako
léčivého přípravku pro vzácná onemocnění a o převodu stanovení z jednoho sponzora na jiného ze
dne 27. března 2014).
3. Co když jsem podnik Spojeného království vyrábějící přípravky pro méně
významná použití / méně běžné druhy / omezený trh (se statusem

MUMS)? (v případě veterinárních léčivých přípravků)

(NOVÉ:) Podle článku 79 nařízení (ES) č. 726/2004 přijme správní rada Evropské agentury pro léčivé
přípravky v případě veterinárních léčivých přípravků, jejichž trh je omezený, nebo v případě
veterinárních léčivých přípravků určených proti onemocněním s regionálním výskytem nezbytná
opatření k poskytnutí pomoci společnostem při podání jejich žádostí. Tato činnost podporuje
žadatele o registraci, kteří v souladu s obecnými pravidly musí být usazeni v Unii (EHP) (viz otázka 1a).
Pokud je sponzor/žadatel usazen ve Spojeném království, pobídky k výrobě přípravků se statusem
MUMS poskytované na základě článku 79 nařízení (ES) č. 726/2004 by se ode dne vystoupení
Spojeného království z Unie na něj již nevztahovaly, jelikož sponzor/žadatel usazený ve třetí zemi
nemůže žádat o klasifikaci MUMS/přípravky pro omezený trh v Unii (EHP), ani takovou klasifikaci
nemůže získat. Klasifikace MUMS/přípravky pro omezený trh je spojena s přípravkem/označením, a
proto je převoditelná spolu s ním.
Pro formální uznání převodu vyžaduje agentura EMA dopis od původního sponzora/žadatele, v němž
oficiálně informuje agenturu EMA o převodu klasifikace přípravku a klasifikace MUMS/přípravky pro
omezený trh od původního sponzora/žadatele na sponzora/žadatele usazeného v Unii (EHP). V tomto
dopise by mělo být uvedeno referenční číslo dopisu potvrzujícího přiznání statusu MUMS.
Je nutno zdůraznit, že u již schválených veterinárních léčivých přípravků se statusem
MUMS/přípravky pro omezený trh nezahrnuje převod rozhodnutí o registraci převod statusu
MUMS/přípravky pro omezený trh, jelikož tento převod se provádí jiným postupem. Proto u těchto
registrovaných veterinárních léčivých přípravků s klasifikací MUMS/přípravky pro omezený trh musí
držitel rozhodnutí o registraci převést tuto registraci (viz: „Co když jsem držitelem rozhodnutí
o registraci usazeným ve Spojeném království (v případě humánních i veterinárních léčivých
přípravků)?“) a samostatně klasifikaci MUMS/přípravky pro omezený trh (viz výše). (NOVÉ:)
Převedením klasifikace není dotčena pětiletá doba platnosti klasifikace MUMS/přípravky pro
omezený trh.
4. Co když kvalifikovaná osoba pro farmakovigilanci (QPPV), která je pro mě
příslušná, má sídlo a vykonává své povinnosti ve Spojeném království?

Podle článku 8 směrnice 2001/83/ES a článku 74 směrnice 2001/82/ES musí mít kvalifikovaná osoba
odpovědná za farmakovigilanci sídlo a vykonávat své úkoly v členském státě Unie (EHP). QPPV proto
bude muset změnit své sídlo a plnit své úkoly v Unii (EHP), nebo bude muset být jmenována nová
QPPV, která má sídlo a plní své úkoly v Unii (EHP). Změny související s QPPV, včetně kontaktních
údajů (telefonních a faxových čísel a poštovní a emailové adresy) mohou být v případě humánních
léčivých přípravků prováděny pouze prostřednictvím databáze podle článku 57 (změna nebude
zapotřebí) (viz pokyny ke změnám C.I.8). Pokud jde o veterinární léčivé přípravky, údaje by měly být
aktualizovány provedením změn (viz pokyny ke změnám (2013/C 223/01), klasifikace C.I.9).
5. Co když se základní dokument farmakovigilančního systému (PSMF) v mém
případě nachází ve Spojeném království? (v případě humánních léčivých
přípravků)

Podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 520/2012 musí být PSMF uchováván v Unii (EHP).
Orgánem farmakovigilančního dozoru je příslušný orgán členského státu, v němž se nachází základní
dokument farmakovigilančního systému. Držitel rozhodnutí o registraci tak bude muset přesunout
místo uchovávání PSMF do členského státu Unie (EHP). Údaje o umístění PSMF (ulice, město,
poštovní směrovací číslo, země) lze aktualizovat pouze prostřednictvím databáze podle článku 57
(změna nebude zapotřebí) (viz pokyny ke změnám (2013/C 223/01), klasifikace C.I.8).

6. Co když se místo výroby účinné látky v mém případě nachází ve Spojeném
království?

Dnem vystoupení Spojeného království z Unie budou účinné látky vyrobené ve Spojeném království
považovány za dovážené účinné látky.
Směrnice 2001/83/ES a směrnice 2001/82/ES stanoví, že držitelé povolení výroby jsou povinni jako
výchozí suroviny používat pouze účinné látky, které byly vyrobeny v souladu s podrobnými pokyny
týkajícími se správné výrobní praxe, pokud jde o výchozí suroviny.
Dále se podle čl. 46b odst. 2 směrnice 2001/83/ES účinné látky pro humánní léčivé přípravky dovážejí
do Unie (EHP), pouze pokud je mimo jiné k účinným látkám připojeno písemné potvrzení příslušného
orgánu vyvážející třetí země, že závod, v němž se vyvážená účinná látka vyrábí, uplatňuje standardy
správné výrobní praxe a kontroly zařízení jsou rovnocenné standardům a kontrolám v Unii (EHP).
7. Co když se místo výroby konečného přípravku v mém případě nachází ve
Spojeném království?

Dnem vystoupení Spojeného království z Unie budou léčivé přípravky vyrobené ve Spojeném
království považovány za dovážené léčivé přípravky.
Odpovědné orgány Unie (EHP) zajistí, aby se na dovoz léčivých přípravků na jejich území vztahovala
povolení v souladu s čl. 40 odst. 3 směrnice 2001/83/ES a čl. 44 odst. 3 směrnice 2001/82/ES.
Povolení je uděleno v případě, že je splněno několik podmínek, jak je vymezeno v článku 41 a 42
směrnice 2001/83/ES a článku 45 a 46 směrnice 2001/82/ES, (např. dostupnost kvalifikované osoby
v Unii (EHP), kontrola správné výrobní praxe).
V případě centrálně registrovaných léčivých přípravků proto bude muset držitel rozhodnutí
o registraci stanovit schváleného dovozce usazeného v Unii (EHP) a předložit žádost o odpovídající
změny (viz pokyny ke změnám (2013/C 223/01), klasifikace B.II.b.2).
Dále bude muset držitel rozhodnutí o registraci v souladu s čl. 51 odst. 1 písm. b) směrnice
2001/83/ES a čl. 55 odst. 1 písm. b) směrnice 2001/82/ES určit místo kontroly výrobní šarže v Unii
(EHP), přičemž výrobní šarže může při dovozu podléhat úplné kvalitativní analýze, kvantitativní
analýze alespoň všech účinných látek a všem dalším zkouškám nebo kontrolám nezbytným pro
zajištění jakosti léčivého přípravku v souladu s požadavky registrace.
V případě centrálně registrovaných léčivých přípravků proto bude muset držitel rozhodnutí
o registraci přesunout současné místo kontroly výrobní šarže ze Spojeného království do Unie (EHP) a
předložit žádost o odpovídající změny (viz pokyny ke změnám (2013/C 223/01), klasifikace B.II.b.2).
8. Co když se místo propouštění výrobních šarží v mém případě nachází ve
Spojeném království?

V souladu s čl. 51 odst. 1 směrnice 2001/83/ES a čl. 55 odst. 1 směrnice 2001/82/ES je za osvědčení
toho, že každá šarže léčivých přípravků, která má být uvedena na trh EHP, byla vyrobena v souladu s
požadavky správné výrobní praxe EU a v souladu s požadavky registrace, odpovědná kvalifikovaná
osoba činná u držitele povolení k výrobě a dovozu. Místo propouštění šarží musí být umístěno v Unii
(EHP).
V případě centrálně registrovaných léčivých přípravků proto bude muset držitel rozhodnutí
o registraci přesunout současné místo propouštění šarží ze Spojeného království do Unie (EHP) a
předložit žádost o odpovídající změny (viz pokyny ke změnám (2013/C 223/01), klasifikace B.II.b.2).

9. Jsem malý nebo střední podnik se sídlem ve Spojeném království, budu mít
stále přístup k finanční a správní pomoci v souladu s nařízením Komise
(ES) č. 2049/2005 (dále jen „nařízení o malých a středních podnicích“)?

Podniky způsobilé pro finanční a správní pomoc musí mít své sídlo v Unii (EHP) a splňovat definici
malých a středních podniků.
Ode dne vystoupení Spojeného království z Unie se pokyny pro podniky se sídlem mimo EHP vztahují
rovněž na podniky se sídlem ve Spojeném království:


mohou požádat o status malého nebo středního podniku, jakmile podnik založil právní
subjekt v Unii (EHP). Jako doklad o sídle vyžaduje kancelář pro malé a střední podniky kopii
osvědčení o zapsání společnosti do obchodního rejstříku. V těchto případech lze prohlášení
malých a středních podniků předložit jménem nově založené dceřiné společnosti
s podrobnostmi o mateřské společnosti.



mohou nepřímo využívat pobídky pro malé a střední podniky prostřednictvím poradenské
služby pro malé a střední podniky zřízené v Unii (EHP). Poradenské služby v oblasti regulace
pro malé a střední podniky mohou využívat výhody ustanovení nařízení o malých a středních
podnicích jménem klientů se sídlem mimo EHP, pouze pokud služba i klient splňují kritéria
pro malé a střední podniky (tj. nepřekračují maximální počet zaměstnanců a finanční prahy).
V tomto případě by jak poradenská služba, tak i podnik se sídlem mimo EHP měly předložit
prohlášení malých a středních podniků. V případě schválení obdrží poradenská služba
oznámení o schválení malých a středních podniků a podnik se sídlem mimo EHP je uveden v
příloze oznámení jako klient, který spadá do kategorie malých nebo středních podniků.
Poradenská služba se nepovažuje za způsobilou, pokud jedná jménem podniků, které
nespadají do kategorie malých a středních podniků, jelikož by to bylo v rozporu s cíli nařízení
o malých a středních podnicích.

Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách agentury EMA (link) a v uživatelské
příručce týkající se malých a středních podniků (link).
10.Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne v mém případě
rozhodnutí o registraci jakožto generického léčivého přípravku nebo
hybridní registrace nebo žádosti na základě referenčního přípravku
registrovaného ve Spojeném království?

Žádost o registraci jakožto generika nebo o hybridní registraci v souladu s článkem 10 směrnice
2001/83/ES nebo článkem 13 směrnice 2001/82/ES odkazuje na informace obsažené
v dokumentaci referenčního léčivého přípravku, který je nebo byl registrován v Unii (EHP)4.
Generické/hybridní registrace, v jejichž případě bylo rozhodnutí uděleno před 30. březnem 2019
odkazující na referenční léčivé přípravky registrované ve Spojeném království, zůstávají v platnosti.
Žádosti o generické/hybridní registrace, v jejichž případě bude rozhodnutí uděleno po 29. březnu
2019, by měly odkazovat na referenční léčivý přípravek, který je nebo byl registrován v jednom z 27
členských států EU nebo smluvním státě Dohody o EHP56. (NOVÉ:) Žadatelům se doporučuje, aby
tyto skutečnosti zohlednili již v době předkládání žádostí.
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(NOVÉ) Viz rovněž elektronický formulář pro žádosti o registraci, oddíl 1.4.2.2 nebo 1.4.3.2.
To rovněž usnadní řízení životního cyklu generických/hybridních přípravků ve fázi po udělení registrace například s
ohledem na nutnost provést změny v informacích týkajících se referenčního léčivého přípravku registrovaného v
EHP rovněž u generických/hybridních přípravků.
(Výjimečnými) situacemi, kdy referenční léčivý přípravek je nebo byl registrován pouze ve Spojeném království, se
zabývá „Stanovisko EU ohledně zboží uvedeného na trh podle právních předpisů Unie před datem vystoupení“
(poznámka pod čarou č. 7): https://ec.europa.eu/commission/publications/position-paper-goods-placed-marketunder-union-law-withdrawal-date_en .

11.Mohou léčivé přípravky používané v rámci studií bioekvivalence pocházet
ze Spojeného království?

V souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2001/83/ES nebo čl. 13 odst. 1 směrnice 2001/82/ES může
žadatel podat zkrácenou žádost, pokud může prokázat, léčivý přípravek je generikem referenčního
léčivého přípravku, který je nebo byl registrován v EU nebo EHP po dobu nejméně osmi let. V
souladu s čl. 10 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/83/ES a čl. 13 odst. 2 písm. b) směrnice 2001/82/ES
se generikem rozumí léčivý přípravek, který má shodné kvalitativní a kvantitativní složení, pokud jde
o účinné látky, a shodnou lékovou formu s referenčním léčivým přípravkem a jehož bioekvivalence s
referenčním léčivým přípravkem byla prokázána odpovídajícími studiemi biologické dostupnosti7.
Studie bioekvivalence provedené s léčivými přípravky pocházejícími ze Spojeného království lze
použít při žádosti o generické/hybridní registrace, pouze pokud rozhodnutí o jejich udělení bude
poskytnuto před 30. březnem 20198.

12.Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne v mém případě
registrace biologicky podobných léčivých přípravků nebo žádostí o ni? (v
případě humánních léčivých přípravků)

Faktory popsané v otázkách 10 a 11 týkající se referenčních léčivých přípravků platí rovněž pro
biologicky podobné léčivé přípravky.
Pokud se však při vývoji biologicky podobných léčivých přípravků zvažuje použití komparátoru
registrovaného mimo EHP (tj. verze referenčního léčivého přípravku, která není registrovaná v EHP),
měly by být zohledněny dostupné vědecké pokyny uvedené v pokynech k biologicky podobným
léčivým přípravkům. Šarže referenčních léčivých přípravků, které Spojené království propustilo po 29.
březnu 2019, nebudou považovány za komparátory registrované v Unii (EHP).
13.Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne koncepce souhrnné
registrace?

Koncepce souhrnné registrace ve smyslu čl. 6 odst. 1 směrnice 2001/83/ES a čl. 5 odst. 1 směrnice
2001/82/ES zahrnuje první registraci a veškerý další vývoj původního léčivého přípravku bez ohledu
na postup jeho registrace, tedy zda se jedná o změnu nebo udělení odlišného rozhodnutí o registraci9
stejnému držiteli rozhodnutí o registraci. Souhrnnou registraci provází pouze jediné období zákonné
ochrany údajů10, které se vztahuje jak na údaje týkající se původního léčivého přípravku11, tak na
údaje o každém dalším vývoji. Období zákonné ochrany údajů začíná udělením první registrace v Unii
(EHP).
Registrace udělené před 30. březnem 2019 ve Spojeném království mohou být i nadále považovány za
první registraci.
14.Jak se vystoupení Spojeného království z Unie projeví v případě žádostí u
přípravků s dobře zavedeným léčebným použitím?

Podle článku 10a směrnice 2001/83/ES a článku 13a směrnice 2001/82/ES je možné nahradit
7
8

9
10
11

(NOVÉ) Viz rovněž elektronický formulář pro žádosti o registraci, oddíl 1.4.2.3 nebo 1.4.3.3.
Ve výjimečných případech, kdy mají být studie bioekvivalence využity u nových žádostí, které budou předloženy
před 30. březnem 2019, a pokud tyto studie bioekvivalence již byly dokončeny, mohou žadatelé zvážit možnost
obrátit se na příslušný orgán s cílem projednat konkrétní okolnosti své žádosti, aby se předešlo zbytečnému
opakování studií u člověka nebo zvířat.
C-629/15P, bod 72.
C-629/15P, bod 65.
(NOVÉ) Viz rovněž elektronický formulář pro žádosti o registraci, oddíl 1.4.2.1 nebo 1.4.3.1.

výsledky předklinických zkoušek a klinických hodnocení podrobnými odkazy na zveřejněnou
vědeckou literaturu, pokud lze prokázat, že účinné látky léčivého přípravku u uvedené léčebné
indikace a (u veterinárních léčivých přípravků) cílových druhů mají velmi dobře zavedené léčebné
použití v Unii (EHP) po dobu nejméně deseti let s uznanou účinností a přijatelnou úrovní bezpečnosti.
V této souvislosti platí ustanovení přílohy I směrnice 2001/83/ES nebo přílohy I směrnice 2001/82/ES.
Údaje pocházející ze Spojeného království z doby, kdy bylo členským státem Unie, lez zohlednit při
prokazování toho, že účinné látky léčivého přípravku u uvedené léčebné indikace a (u veterinárních
léčivých přípravků) cílových druhů mají velmi dobře zavedené léčebné použití v Unii (EHP) po dobu
nejméně deseti let s uznanou účinností a přijatelnou úrovní bezpečnosti.
15.Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne tradičních
rostlinných léčivých přípravků (registrace tradičního léčivého přípravku)?
(v případě humánních léčivých přípravků)

Postup registrace tradičního léčivého přípravku umožňuje registraci rostlinných léčivých přípravků,
aniž by byly vyžadovány zvláštní údaje a dokumenty o zkouškách a hodnoceních bezpečnosti a
účinnosti za předpokladu, že existují dostatečné důkazy o léčebném používání přípravku po dobu
nejméně 30 let, z toho nejméně 15 let v Unii (EHP).
Údaje pocházející ze Spojeného království z doby, kdy bylo členským státem Unie, lze zohlednit k
prokázání toho, že přípravek byl používán pro léčbu po dobu alespoň 15 let v Unii (EHP).
16.Jak vystoupení Spojeného království z Unie ovlivní rozšíření stanovení
léčivých přípravků pro vzácná onemocnění? (v případě humánních léčivých
přípravků)

U žádostí o stanovení léčivého přípravku pro vzácná onemocnění nebo o jeho zachování
předložených po 29. březnu 2019 by pacienti ve Spojeném království již neměli být zohledňováni při
kalkulaci častosti výskytu nemoci, aby byly splněny požadavky pro stanovení léčiv pro vzácná
onemocnění, jak stanoví nařízení (ES) č. 141/2000, tj. podmínka, že nemoc postihuje nejvýše 5 osob
na 10 tisíc obyvatel v Unii (EHP).
17. Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne místního zástupce
se sídlem ve Spojeném království, pokud je určen i pro jiné členské státy než
Spojené království?

Místní zástupce uvedený v informaci o přípravku by měl mít sídlo v Unii (EHP). Všichni místní zástupci
se sídlem ve Spojeném království, kteří jsou určeni pro jiné členské státy než Spojené království, se
budou muset vyměnit za zástupce se sídlem v Unii (EHP).
Odpovídající změny údajů v označení a příbalové informaci musí držitel rozhodnutí o registraci plně
dokončit a provést do 30. března 2019 buď v rámci regulativního postupu týkajícího se příloh (např.
změny, prodloužení), nebo jejich předložením orgánům podle čl. 61 odst. 3 směrnice 2001/83/ES
nebo (v případě veterinárních léčivých přípravků) prostřednictvím změny typu IAIN (viz pokyny ke
změnám (2013/C 223/01), klasifikace C.II.6.a).
17 a. Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne místního zástupce
pro Spojené království uvedeného v informacích o přípravku?

Po 29. březnu 2019 bude uvádění místního zástupce pro Spojené království v informacích o
přípravku bezpředmětné.
Odstranění místního zástupce pro Spojené království z informací o přípravku bude muset být

provedeno v rámci regulativního postupu týkajícího se příloh (např. změny, prodloužení) a mělo by
tak být učiněno při nejbližší příležitosti po 29. březnu 2019.
18. Jak se vystoupení Spojeného království z Unie dotkne ustanovení o
skončení platnosti registrace?

Podle čl. 24 odst. 4 až 6 směrnice 2001/83/ES, čl. 28 odst. 4 až 6 směrnice 2001/82/ES a čl. 14 odst. 4
až 6 a čl. 39 odst. 4 až 6 nařízení (ES) č. 726/2004 každá registrace, po které nenásleduje do tří let
skutečné uvedení léčivého přípravku na trh v registrujícím členském státě nebo trh Unie, pozbývá
platnosti. Pokud registrovaný přípravek, který byl uveden na trh v registrujícím členském státě nebo v
Unii, není nadále skutečně přítomen na trhu po dobu tří po sobě jdoucích let, pozbývá registrace
tohoto přípravku platnosti.
V případě, že byl centrálně registrovaný léčivý přípravek uveden na trh pouze ve Spojeném království,
bude toto uvedení na trh ve Spojeném království v době, kdy bylo členským státem Unie, zohledněno
při určení použitelnosti ustanovení o skončení platnosti registrace příslušného léčivého přípravku.
Pokud tedy po vystoupení Spojeného království z Unie není léčivý přípravek uveden na trh v
některém z ostatních členských států, začne tříletá lhůta pro skončení platnosti registrace běžet od
data posledního uvedení léčivého přípravku na trh Spojeného království, kdy bylo členským státem
Unie.
19. Co když můj přípravek podléhá úřednímu propouštění šarží kontrolním
orgánem a je v současné době testován úřední kontrolní laboratoří pro léčivé
přípravky ve Spojeném království? (NOVÉ)

Podle článku 114 směrnice 2001/83/ES a článku 82 směrnice 2001/82/ES mohou členské státy
požadovat, aby držitel rozhodnutí o registraci humánního imunologického léčivého přípravku nebo
léčivého přípravku pocházejícího z lidské krve nebo lidské plazmy nebo imunologického veterinárního
léčivého přípravku předkládal vzorky každé šarže nerozplněného a/nebo konečného přípravku ke
zkoušení úřední kontrolní laboratoři pro léčivé přípravky nebo laboratoři, kterou členský stát určil
k tomuto účelu, a to před propuštěním na trh. Tento postup se označuje jako úřední propouštění
šarží kontrolním orgánem.
Podle správního postupu EU pro úřední propouštění šarží kontrolním orgánem12 by šarže léčivých
přípravků, které podléhají nezávislým zkouškám, měly získat před uvedením na trh v Unii (EHP)
certifikát o úředním propouštění šarží kontrolním orgánem, který je platný pro všechny členské státy.
Ten má prokázat, že šarže léčivého přípravku byla přezkoumána a testována úřední kontrolní
laboratoří pro léčivé přípravky v Unii (EHP) v souladu s tímto postupem a s pokyny pro úřední
propuštění šarží kontrolním orgánem vztahujícími se k léčivému přípravku a že je tento přípravek v
souladu se schválenými specifikacemi stanovenými v příslušných monografiích Evropského lékopisu a
v příslušných registracích.
U přípravků uvedených na trh od data vystoupení13 nemůže úřední propuštění šarže provést úřední
kontrolní laboratoř pro léčivé přípravky, která se nachází ve Spojeném království. Úřední propouštění
šarží kontrolním orgánem bude muset být provedeno úřední kontrolní laboratoří pro léčivé přípravky
12

13

Pokyny ke správnímu postupu, který má příslušná úřední kontrolní laboratoř pro léčivé přípravky uplatňovat při
provádění článku 114 směrnice 2001/83/ES ve znění směrnice 2004/27/ES, jsou k dispozici na adrese:
https://www.edqm.eu/en/batch-release-human-biologicals-vaccines-blood-and-plasma-derivatives.
U zboží, které je uvedeno na trh před datem vystoupení, se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v
rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje EU ohledně zboží uvedeného na trh podle právních předpisů
Unie před datem vystoupení jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-papergoods-placed-market-under-union-law-withdrawal-date_en. Pojem uvádění na trh odkazuje na každý jednotlivý
výrobek, nikoli na druh výrobku, bez ohledu na to, zda byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově.

v Unii (EHP) nebo v zemi, s níž si EU oficiálně vzájemně uznává propouštění šarží. Držitel rozhodnutí
o registraci proto musí určit úřední kontrolní laboratoř pro léčivé přípravky se sídlem v Unii (EHP) pro
úřední propouštění šarží nebo oficiálně uznané partnerské země pro oficiální propouštění šarží (jak je
uvedeno výše). Seznam úředních kontrolních laboratoří pro léčivé přípravky, které mohou vydávat
certifikáty EU o úředním propouštění šarží kontrolním orgánem pro různé přípravky, je výrobcům k
dispozici na požádání na Evropském ředitelství pro kvalitu léčiv a zdravotní péče (EDQM) a žádost lze
zaslat na adresu: batchrelease@edqm.eu.
20. Co když je můj přípravek předmětem oficiálního přezkoumání protokolu
šarží a hodnocení provádí příslušný orgán Spojeného království? (v případě
veterinárních léčivých přípravků)(NOVÉ)

Podle článku 81 směrnice 2001/82/ES mohou členské státy požadovat, aby držitel rozhodnutí
o registraci imunologických veterinárních léčivých přípravků předložil příslušným orgánům kopie
všech protokolů o kontrole podepsaných kvalifikovanou osobou v souladu s článkem 55 směrnice
2001/82/ES, aby bylo ověřeno, že kontroly byly provedeny v souladu s metodami stanovenými pro
účely registrace. Tento postup se označuje jako oficiální přezkoumání protokolu šarží. Oficiální
přezkoumání protokolu šarží může být provedeno příslušným orgánem v Unii (EHP) nebo v zemi, s níž
si EU oficiálně vzájemně uznává propouštění šarží (např. Švýcarsko).
U přípravků uvedených na trh po datu vystoupení14 nemůže úřední oficiální přezkoumání protokolu
šarží provádět příslušný orgán Spojeného království. Držitel rozhodnutí o registraci proto musí pro
oficiální přezkoumání protokolu šarží určit jiný příslušný orgán se sídlem v Unii (EHP) nebo oficiálně
uznané partnerské zemi (jak je uvedeno výše).
21. Jaký vliv bude mít vystoupení Spojeného království z Unie na status
výsledků inspekcí prováděných příslušným orgánem Spojeného království?
(NOVÉ)

Očekává se, že zjištění inspekcí, jejichž cílem je zejména zjištění souladu se správnou výrobní praxí,
správnou klinickou praxí a povinnostmi v oblasti farmakovigilance, provedených příslušným orgánem
Spojeného království před 30. březnem 2019, jsou prováděna kontrolovanými subjekty v souladu
s platnými právními předpisy, zejména se směrnicí 2003/94/ES, nařízením Komise v přenesené
pravomoci (EU) č. 1252/2014 a směrnicí 91/412/EHS s ohledem na správnou výrobní praxi, se
směrnicí 2001/20/ES a směrnicí Komise 2005/28/ES s ohledem na správnou klinickou praxi a
nařízením (ES) č. 726/2004, směrnicí 2001/83/ES a prováděcím nařízením Komise (EU) č. 520/2012
s ohledem na povinnosti v oblasti farmakovigilance.
22. Jaký dopad bude mít vystoupení Spojeného království z Unie na certifikaci
CE zdravotnických prostředků prováděnou oznámenými subjekty Spojeného
království? (NOVÉ)
Touto otázkou se zabývá oznámení Komise o vystoupení Spojeného království z EU a
právních předpisech EU v oblasti průmyslových výrobků, které se týká rovněž
zdravotnických prostředků.

23. Jaký dopad bude mít vystoupení Spojeného království z Unie na vědecké
stanovisko výboru CHMP týkající se pomocných léčivých látek ve
zdravotnických prostředcích, o které požádá oznámený subjekt Spojeného
14

U zboží, které je uvedeno na trh před datem vystoupení, se EU snaží dojednat se Spojeným královstvím řešení v
rámci dohody o vystoupení. Základní zásady postoje EU ohledně zboží uvedeného na trh podle právních předpisů
Unie před datem vystoupení jsou k dispozici zde: https://ec.europa.eu/commission/publications/position-papergoods-placed-market-under-union-law- withdrawal-date_en. Pojem uvádění na trh odkazuje na každý jednotlivý
výrobek, nikoli na druh výrobku, bez ohledu na to, zda byl vyroben jako samostatná jednotka nebo sériově.

království? (NOVÉ)

Pokud prostředek v souladu s čl. 1 odst. 4 směrnice 93/42/EHS obsahuje jako svou integrální součást
látku, která může být při samostatném použití považována za léčivý přípravek ve smyslu článku 1
směrnice 2001/83/ES a která může působit na tělo doplňujícím účinkem k účinku prostředku, musí
být tento prostředek posuzován a schvalován podle směrnice 93/42/EHS. V souladu s přílohou I
směrnice 93/42/EHS vystupuje v případě nového zdravotnického prostředku oznámený subjekt jako
žadatel v postupu počáteční konzultace s agenturou EMA týkající se vědeckého stanoviska k
pomocným léčivým látkám obsaženým ve zdravotnických prostředcích.
Právní předpisy Unie týkající se výrobků požadují, aby oznámené subjekty měly sídlo v členském státě
a byly určeny oznamujícím orgánem členského státu.
Datem vystoupení Spojeného království z EU

ztratí oznámené subjekty Spojeného království svůj
status jakožto oznámené subjekty EU. Nebudou již moci při počáteční konzultaci s agenturou EMA
vystupovat jako žadatelé a agentura EMA již nebude moci těmto subjektům jakožto oznámeným
subjektům třetí země vydávat vědecké stanovisko.

24. Jaký bude mít vystoupení Spojeného království z Unie dopad na možnost
uvádět na trh balení pro více zemí, která zahrnují Spojené království? (NOVÉ)

Balení pro více zemí jsou léčivé přípravky s označením, které umožňuje uvedení na trh v několika
členských státech ve stejném balení. Pro tuto možnost platí požadavky stanovené ve směrnici
2001/83/ES v hlavě V nebo ve směrnici 2001/82/ES v hlavě V a požadavek, aby souhrn údajů
o přípravku byl stejný na všech dotčených trzích. Balení pro více zemí, které by zahrnovalo třetí zemi,
nebude z tohoto důvodu obvykle možné. Držitelé rozhodnutí o registraci, kteří v současnosti využívají
balení pro více zemí, v nichž je zahrnuto Spojené království, budou proto muset své balení upravit.
Článek 57 a článek 62 směrnice 2001/83/ES a článek 63 směrnice 2001/82/ES umožňují členským
státům vyžadovat zařazení určitých doplňujících informací v označení na vymezeném místě (tzv.
modrém rámečku) za předpokladu, že jsou splněny všechny přísné podmínky pro použití článku 57
nebo 62 směrnice 2001/83/ES a článku 63 směrnice 2001/82/ES. Při uplatňování těchto ustanovení
může být sice možné začlenit doplňující informace na obalu nebo v příbalových informacích, označení
přípravku a příbalová informace však musí být zcela v souladu se souhrnem údajů o přípravku, jak je
registrován v EU.
25. Co když se podrobně popsaná opatření, jež se uplatňují v případě
absence kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci, mají provádět ve
Spojeném království? (NOVÉ)

Podle článku 2 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 520/2012 se v případě absence kvalifikované
osoby odpovědné za farmakovigilanci uplatňují podrobně popsaná opatření. Jelikož úkoly
kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci je nutné provádět v členském státě Unie (EHP),
musí být opatření v případě absence kvalifikované osoby odpovědné za farmakovigilanci, kterými se
tyto úkoly nahrazují, rovněž prováděna v Unii (EHP).
Pokud je držitel rozhodnutí o registraci odkázán na služby zástupce kvalifikované osoby odpovědné za
farmakovigilanci, které jsou součástí opatření v případě absence této kvalifikované osoby, mělo by
být zajištěno, aby zástupce kvalifikované osoby měl sídlo a vykonával své úkoly v Unii (EHP).
Pro veterinární léčivé přípravky se odkazuje na praktické pokyny k Brexitu agentury EMA.
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