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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ 
ide o farmakovigilanciu
(KOM(2008)0665 – C6-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0665),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0514/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 a články 114 and 168 ods. 4 písm. c) Zmluvy o 
fungovaní EÚ,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2010),

1. prijíma v prvom čítaní stanovisko uvedené ďalej v texte;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Citácia 2a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko európskeho 
dozorného úradníka pre ochranu údajov z 
22. apríla 20091

Or. en

                                               
1 Ú. v. EÚ L 229, 23.9.2009, s. 19.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) V prípade, že je registrácia lieku 
podmienená vypracovaním postregistračnej 
štúdie bezpečnosti alebo ak existujú 
podmienky, príp. obmedzenia týkajúce sa 
bezpečného a účinného užívania lieku, mal 
by byť liek na trhu dôsledne monitorovaný. 
Pacienti a zdravotnícky personál by sa mali 
podnecovať k hláseniam všetkých 
podozrivých nežiaducich reakcií na 
uvedené lieky a zoznam takýchto liekov by 
sa mal zverejniť a aktualizovať Európskou 
agentúrou pre lieky zriadenou nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa 
stanovujú postupy Spoločenstva pri 
povoľovaní liekov na humánne použitie a 
na veterinárne použitie a pri vykonávaní 
dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa 
zriaďuje Európska agentúra pre lieky 
(ďalej len „agentúra“).

9) V prípade, že je registrácia lieku 
podmienená vypracovaním postregistračnej 
štúdie bezpečnosti alebo ak existujú 
podmienky, príp. obmedzenia týkajúce sa 
bezpečného a účinného užívania lieku, mal 
by byť liek na trhu dôsledne monitorovaný. 
Pacienti a zdravotnícky personál by sa mali 
podnecovať k hláseniam všetkých 
podozrivých nežiaducich reakcií na 
uvedené lieky, na ktoré by mal 
poukazovať čierny trojuholník a 
zodpovedajúca vysvetľujúca veta v súhrne 
charakteristických vlastností a 
informačnom letáku určenom pacientovi, 
a zoznam takýchto liekov by sa mal 
zverejniť a aktualizovať Európskou 
agentúrou pre lieky zriadenou nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa 
stanovujú postupy Spoločenstva pri 
povoľovaní liekov na humánne použitie a 
na veterinárne použitie a pri vykonávaní 
dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa 
zriaďuje Európska agentúra pre lieky 
(ďalej len „agentúra“).

Or. en

Odôvodnenie

Osobitné varovania pre intenzívne monitorované lieky pomôžu zdravotníckemu personálu 
i pacientom rozpoznať nové lieky, ktoré sú pod dôkladným dohľadom, a upozornia ich na 
potrebu nahlásiť akékoľvek nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Znak čierneho trojuholníka sa už používa na označenie nového lieku, ktorý je intenzívne 
monitorovaný v celej EÚ (v prípade centrálne registrovaných liekov).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

13) Aby sa zaručila rovnaká úroveň 
vedeckých poznatkov, pokiaľ ide 
o prijímanie rozhodnutí v 
oblasti farmakovigilancie na úrovni 
Spoločenstva i jednotlivých členských 
štátov, mala by mať koordinačná skupina 
pri napĺňaní úloh súvisiacich 
s farmakovigilanciou možnosť spoľahnúť
sa na pomoc Poradného výboru agentúry 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík.

13) Aby sa zaručila rovnaká úroveň 
vedeckých poznatkov, pokiaľ ide 
o prijímanie rozhodnutí v 
oblasti farmakovigilancie na úrovni 
Spoločenstva i jednotlivých členských 
štátov, mala by sa koordinačná skupina pri 
napĺňaní úloh súvisiacich 
s farmakovigilanciou spoliehať na pomoc  
Výboru agentúry pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík.

Or. en

Odôvodnenie

Právomoci Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by sa mali posilniť vo vzťahu ku 
koordinačnej skupine. Koordinačná skupina nie je orgánom so zameraním 
na farmakovigilanciu, jej úlohou je celkovo vyvažovať riziká a prínosy. Výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík by mal byť jediným orgánom v oblasti farmakovigilancie a 
hodnotenia rizík, aby sa zamedzilo zbytočnému zdvojovaniu úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

16) Členské štáty by mali prevádzkovať 
farmakovigilančné systémy na účely 
zhromažďovania informácií potrebných pri 
vykonávaní dozoru nad liekmi vrátane 
informácií o podozrivých nežiaducich 
účinkoch liekov, o ich nesprávnom použití, 
zneužití, a nesprávnej medikácii, 
a zabezpečiť ich kvalitu prostredníctvom 
sledovania prípadov suspektných 
nežiaducich účinkov lieku.

16) Členské štáty by mali prevádzkovať 
farmakovigilančné systémy na účely 
zhromažďovania informácií potrebných pri 
vykonávaní dozoru nad liekmi vrátane 
informácií o podozrivých nežiaducich 
účinkoch liekov, o ich normálnom 
používaní, nesprávnom použití, zneužití, 
a nesprávnej medikácii, a zabezpečiť ich 
kvalitu prostredníctvom sledovania 
prípadov suspektných nežiaducich účinkov 
lieku.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh Komisie je nejasný a budí dojem, že farmakovigilančný systém by sa mal využívať na 
zber informácií týkajúcich sa nesprávnej medikácie vo všeobecnosti.  Je potrebné vyjasniť, 
ktoré prípady nesprávnej medikácie by sa mali hlásiť. Hlásiť by sa mali len prípady 
nesprávnej medikácie, o ktorých sa predpokladá, že viedli k podozrivým nežiaducim účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

18) Aby bolo možné zjednodušiť hlásenia 
o suspektných nežiaducich účinkoch, mali 
by držitelia rozhodnutia o registrácii 
a členské štáty hlásenia o takýchto 
účinkoch zasielať iba prostredníctvom 
farmakovigilančnej databázy Spoločenstva 
a siete na spracovanie údajov v zmysle 
článku 57 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 (ďalej len „databáza 
Eudravigilance“).

18) Aby bolo možné zjednodušiť hlásenia 
o suspektných nežiaducich účinkoch, mali 
by držitelia rozhodnutia o registrácii 
a členské štáty hlásenia o takýchto 
účinkoch zasielať iba prostredníctvom 
farmakovigilančnej databázy Spoločenstva 
a siete na spracovanie údajov v zmysle 
článku 57 ods. 1 písm. d) nariadenia (ES) 
č. 726/2004 (ďalej len „databáza 
Eudravigilance“). Databáza 
Eudravigilance by mala hneď informovať 
príslušné členské štáty o hláseniach, ktoré 
poskytli držitelia rozhodnutí o registrácii.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali dostať elektronické upozornenie, keď držitelia rozhodnutia o registrácii 
nahlásia do databázy Eudravigilance závažné podozrivé nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú 
na ich území, s cieľom zamedziť týmto dodatočným kontrolným opatrením, aby táto 
informácia príslušným vnútroštátnym orgánom unikla alebo aby ju prehliadli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

27) Aby bolo možné vymáhať 
dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa 
farmakovigilancie, mali by členské štáty 

27) Aby bolo možné vymáhať 
dodržiavanie ustanovení týkajúcich sa 
farmakovigilancie, mali by členské štáty 
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zaručiť uplatňovanie účinných, 
primeraných a odrádzajúcich sankcií pre 
držiteľov rozhodnutia o registrácii, ktorí 
nedodržiavajú záväzky v oblasti 
farmakovigilancie.

zaručiť uplatňovanie účinných, 
primeraných a odrádzajúcich sankcií pre 
držiteľov rozhodnutia o registrácii, ktorí 
nedodržiavajú záväzky v oblasti 
farmakovigilancie. Ak v určenej lehote nie 
sú splnené podmienky uvedené v 
rozhodnutí o registrácii, príslušné 
vnútroštátne orgány by mali mať 
právomoc preskúmať svoje rozhodnutie 
o registrácii.

Or. en

Odôvodnenie

Skúsenosti ukazujú, že spoločnosti, od ktorých sa  žiadalo vypracovať štúdie o bezpečnosti po 
vydaní rozhodnutia o registrácii, to v mnohých prípadoch neurobili. V prípade vysoko 
ziskového lieku pokuty nie sú vždy dosť odradzujúce, preto by právny predpis mal jasne 
uvádzať, že členské štáty majú možnosť pozastaviť alebo zrušiť rozhodnutie o registrácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

29a) Táto smernica by sa mala 
uplatňovať bez toho, aby bola dotknutá 
smernica 95/46/ES a nariadenie 
45/2001/ES o ochrane jednotlivcov so 
zreteľom na spracovanie osobných údajov 
inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o 
voľnom pohybe týchto údajov. 
Zabezpečenie verejného zdravia 
predstavuje významný verejný záujem, 
ktorý opodstatňuje spracovávanie 
identifikovateľných údajov o zdravotnom 
stave, pokiaľ sa tieto informácie 
spracovávajú len v prípade potreby a 
pokiaľ zúčastnené strany posudzujú 
nutnosť spracovania takýchto údajov v 
každom štádiu procesov súvisiacich 
s farmakovigilanciou.

Or. en
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Odôvodnenie

Návrh sa týka veľmi citlivých osobných informácií, ktoré by sa mali riadne chrániť. V rámci 
systému Eudravigilance by však malo byť možné spracovávať osobné údaje a pritom 
dodržiavať právne predpisy o ochrane údajov EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno da (nové)
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 28e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) Vkladá sa tento bod:
28e) Dôverné informácie obchodného 
charakteru: dokumenty, údaje alebo 
informácie  sú dôvernými informáciami 
obchodného charakteru, ak by zverejnenie 
týchto dokumentov, údajov alebo 
informácií významným spôsobom 
poškodilo obchodné záujmy držiteľa 
rozhodnutia o registrácii, neplatí to však  
v prípade verejného záujmu o zverejnenie 
aj napriek riziku poškodenia záujmov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zabezpečiť lepšiu rovnováhu medzi transparentnosťou a dôvernosťou informácií 
obchodného charakteru. Na tieto účely je v právnom predpise  potrebné jasne vymedziť pojem 
„dôverných informácií obchodného charakteru.“ Konkrétna definícia, ktorá zohľadňuje 
špecifiká farmaceutického odvetvia a otázky týkajúce sa verejného zdravia, by usmerňovala v
tom, ktoré informácie je možné  zverejniť a ktoré zákonným spôsobom neposkytnúť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3
Smernica 2001/83/ES
Článok 11 – bod 3a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. súhrn dôležitých informácií 
nevyhnutných na bezpečné a účinné 
užívanie lieku;

3a. súhrn dôležitých informácií 
nevyhnutných na bezpečné a účinné 
užívanie lieku;

„Na účely bodu 3a v prvom pododseku má 
v prípade liekov na zozname uvedenom 
v článku 23 nariadenia (ES) č. 726/2004 
takýto súhrn obsahovať vyhlásenie: „Tento 
liek je dôsledne monitorovaný. Všetky 
podozrivé nežiaduce účinky je potrebné 
oznámiť (názov a internetová adresa 
vnútroštátneho príslušného orgánu).“

„Na účely bodu 3a v prvom pododseku má 
v prípade liekov na zozname uvedenom 
v článku 23 nariadenia (ES) č. 726/2004 
takýto súhrn obsahovať toto vyhlásenie za 
znakom   : „Tento liek je dôsledne 
monitorovaný. Všetky podozrivé nežiaduce 
účinky je potrebné oznámiť (názov a 
internetová adresa vnútroštátneho 
príslušného orgánu).“

Or. en

Odôvodnenie

Znak čierneho trojuholníka bude už známy najmä zdravotníckemu personálu, pretože sa 
používa na označenie lieku, ktorý sa v EÚ intenzívne monitoruje (liekov, ktoré sa registrujú v 
súlade s centralizovaným postupom).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 8
Smernica 2001/83/ES
Článok 21a – posledný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade potreby sa v rozhodnutí 
o registrácii uvedú konečné termíny na 
splnenie daných podmienok. 

V prípade potreby sa v rozhodnutí 
o registrácii uvedú konečné termíny na 
splnenie daných podmienok. Ak v určenej 
lehote nie sú splnené podmienky uvedené 
v rozhodnutí o registrácii, príslušné 
orgány by mali mať právomoc preskúmať 
svoje rozhodnutie o registrácii. 

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k sprievodnému odôvodneniu č. 18.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18
Smernica 2001/83/ES
Článok 59 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) dopĺňa sa tento druhý a tretí pododsek: b) dopĺňa sa tento druhý a tretí pododsek:

„Informácie uvedené v písm. aa) prvého 
pododseku je potrebné uviesť v rámčeku 
s čiernymi okrajmi. Akýkoľvek nový text, 
príp. zmeny v texte je potrebné počas 1 
roka uvádzať tučným písmom za týmto 
znakom s nadpisom „Nové informácie“.

„Informácie uvedené v písm. aa) prvého 
pododseku je potrebné uviesť v rámčeku 
s čiernymi okrajmi. Akýkoľvek nový text, 
príp. zmeny v texte je potrebné počas 1 
roka uvádzať tučným písmom za týmto 
znakom s nadpisom „Nové informácie“.

V prípade liekov, ktoré sú na zozname 
uvedenom v článku 23 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 sa navyše uvedie toto 
vyhlásenie: „Tento liek je dôsledne 
monitorovaný. Všetky podozrivé nežiaduce 
účinky je potrebné oznámiť (názov a
internetová adresa vnútroštátneho 
príslušného orgánu).“

V prípade liekov, ktoré sú na zozname 
uvedenom v článku 23 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 sa navyše uvedie toto 
vyhlásenie za znakom : „Tento liek je 
dôsledne monitorovaný. Všetky podozrivé 
nežiaduce účinky je potrebné oznámiť 
lekárovi, lekárnikovi alebo (názov,
internetová adresa, adresa a/alebo 
telefónne číslo vnútroštátneho príslušného 
orgánu).“

Or. en

Odôvodnenie

Na označenie aktualizovaného textu v súhrne dôležitých informácií Komisia navrhuje 
trojuholník pozostávajúci z čiernych hviezdičiek. Na iný účel (pozri PDN č. 2) sa už používa 
podobný čierny trojuholník, spravodajkyňa to považuje za mätúce a navrhuje držať sa 
jednotného systému.

Ak sa liek intenzívne monitoruje, príslušným vnútroštátnym orgánom by sa mali poskytovať 
viaceré kontaktné údaje, pretože hlásenie prostredníctvom internetu nemusí vyhovovať 
všetkým pacientom, zvlášť starším. Pacientom by sa malo pripomenúť aj to, že môžu podať 
hlásenie svojmu lekárovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 59 – odsek 1 – písmeno f – bod vii a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

vii a) U liekov nezaradených do zoznamu 
uvedeného v článku 23 nariadenia (ES) č. 
726/2004 by sa malo uviesť toto 
vyhlásenie: „podozrivé nežiaduce účinky 
je potrebné oznámiť lekárovi, lekárnikovi 
alebo (názov, internetová adresa, adresa a 
/alebo telefónne číslo vnútroštátneho 
príslušného orgánu)“;

Or. en

Odôvodnenie

Kontaktné údaje príslušných vnútroštátnych orgánov by sa mali uvádzať aj vtedy, ak sa liek 
intenzívne nemonitoruje. V bežnom príbalovom informačnom letáku sa uvádza len meno a 
adresa držiteľa rozhodnutia o registrácii, meno ním vymenovaných  zástupcov v členských 
štátoch a meno a adresa výrobcu.  Ak majú členské štáty podnecovať priame hlásenia 
príslušným vnútroštátnym orgánom (pozri PDN 14), musia sa uvádzať kontaktné údaje týchto 
orgánov. Pacienti musia vedieť, že môžu podať hlásenie svojmu lekárovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 101 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty prostredníctvom 
farmakovigilančných systémov uvedených 
v odseku 1 odborne posúdia všetky 
informácie, zvážia možnosti minimalizácie 
rizík a prevencie a v prípade potreby 
zavedú regulačné opatrenia. Najneskôr do 
dňa [vložte presný dátum – dva roky po 
dátume transpozície uvedenom v článku 3 
ods. 1] a potom každé dva roky vykonajú 
členské štáty pravidelný audit svojich 
farmakovigilančných systémov.

2. Členské štáty prostredníctvom 
farmakovigilančných systémov uvedených 
v odseku 1 odborne posúdia všetky 
informácie, zvážia možnosti minimalizácie 
rizík a prevencie a v prípade potreby 
zavedú regulačné opatrenia. Najneskôr do 
dňa [vložte presný dátum – dva roky po 
dátume transpozície uvedenom v článku 3 
ods. 1] a potom každé dva roky zabezpečia
členské štáty za koordinácie agentúry 
vykonanie pravidelného nezávislého auditu 
svojich farmakovigilančných systémov.

Or. en
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Odôvodnenie

Pravdepodobnosť, že členské štáty podajú hlásenie o nežiaducich účinkoch liekov do databázy 
Eudravigilance neskoro, je desaťkrát vyššia, než v prípade firiem. V súčasnosti nepríde v 15-
dňovej lehote približne polovica hlásení členských štátov o nežiaducich účinkoch.  Takéto 
meškanie ohrozuje verejné zdravie a je pravdepodobné, že nezávislé audity vyriešia tento 
problém efektívnejšie než interné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 102 – odseky 1 a 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1) prijmú všetky primerané opatrenia, aby 
nabádali lekárov, lekárnikov a ostatný 
zdravotnícky personál hlásiť suspektné 
nežiaduce účinky príslušným 
vnútroštátnym orgánom, príp. držiteľovi 
rozhodnutia o registrácii;

1) prijmú všetky primerané opatrenia, aby 
nabádali pacientov, lekárov, lekárnikov a 
ostatný zdravotnícky personál hlásiť 
suspektné nežiaduce účinky príslušným 
vnútroštátnym orgánom, príp. držiteľovi 
rozhodnutia o registrácii; tieto opatrenia 
zahrnujú školenia zdravotníkov a verejné 
informačné kampane pre pacientov;
1a) uľahčujú priame hlásenia pacientov 
tým, že sa okrem formátov hlásení 
prostredníctvom internetu umožnia aj 
ďalšie formáty; 

Or. en

Odôvodnenie

National competent authorities are the logical clearing houses for direct ADR reporting, as 
they are the ones who have to carry out any follow up.

The Commission’s proposals provide for direct patient reporting to national competent 
authorities in Article 106(3) of the Directive. Patient empowerment is one of the overriding 
themes of the Commission’s proposals. Member States should encourage direct reporting by 
patients, including by publicising the possibility, educating patients, and facilitating reporting 
over the telephone or via the post for patients who are unlikely to use the web-based reporting 
format.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 102 – posledný odsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely bodu 1 v prvom odseku môžu 
členské štáty zaviesť pre lekárov, 
lekárnikov a iný zdravotnícky personál 
špecifické požiadavky týkajúce sa hlásenia 
suspektných závažných, príp. 
neočakávaných nežiaducich účinkov.

Na účely bodu 1 v prvom odseku môžu 
členské štáty zaviesť pre lekárov, 
lekárnikov a iný zdravotnícky personál 
špecifické požiadavky týkajúce sa hlásenia 
suspektných závažných, príp. 
neočakávaných nežiaducich účinkov.

Hlásenia o podozrivých nežiaducich 
účinkoch v dôsledku nesprávnej 
medikácie  by mali byť anonymné a 
rešpektovať zásadu „neobviňovania“ a 
mala by sa na ne vzťahovať zásada 
mlčanlivosti.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia navrhuje nové vymedzenie nežiaducich účinkov, ktoré by po prvýkrát zahŕňalo 
nežiaduce účinky spôsobené chybou pri medikácii. Pracovníci z oblasti monitorovania 
bezpečnosti pacientov udávajú, že na podporu podávania hlásení je dôležitá kultúra 
neobviňovania. Zdravotníkov by od hlásení o nežiaducich účinkoch nemali odrádzať obavy z 
ďalších právnych krokov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Držitelia rozhodnutia o registrácii majú 
informácie o všetkých závažných 
suspektných nežiaducich účinkoch, ktoré 
sa objavia v Spoločenstve a v tretích 
krajinách, odoslať elektronicky do 15 dní 
po doručení správy, alebo ak správa 

3. Držitelia rozhodnutia o registrácii majú 
informácie o všetkých závažných 
suspektných nežiaducich účinkoch, ktoré 
sa objavia v Spoločenstve a v tretích 
krajinách, odoslať elektronicky do 15 dní 
po doručení správy, alebo ak správa 
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neexistuje, tak nasledujúci deň potom, čo 
sa o tejto udalosti dotknutý držiteľ 
dozvedel, do farmakovigilančnej databázy 
Spoločenstva a siete na spracovanie údajov 
uvedených v článku 24 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 (ďalej len ako „databáza 
Eudravigilance“).

neexistuje, tak nasledujúci deň potom, čo 
sa o tejto udalosti dotknutý držiteľ 
dozvedel, do farmakovigilančnej databázy 
Spoločenstva a siete na spracovanie údajov 
uvedených v článku 24 nariadenia (ES) 
č. 726/2004 (ďalej len ako „databáza 
Eudravigilance“). Zavedie sa systém 
súčasného informovania príslušných 
členských štátov o takto podaných 
správach.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali dostať elektronické upozornenie, keď držitelia rozhodnutia o registrácii 
nahlásia do databázy Eudravigilance závažné podozrivé nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytujú 
na ich území, s cieľom zamedziť týmto dodatočným kontrolným opatrením, aby táto 
informácia príslušným vnútroštátnym orgánom unikla alebo aby ju prehliadli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zaznamenajú všetky 
suspektné nežiaduce účinky, ktoré sa na ich 
území objavia a na ktoré ich upozorní 
zdravotnícky personál a pacienti.

1. Členské štáty zaznamenajú všetky 
suspektné nežiaduce účinky, ktoré sa na ich 
území objavia a na ktoré ich upozorní 
zdravotnícky personál a pacienti.

Členské štáty zabezpečia, aby boli správy 
o takýchto účinkoch predkladané 
prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových portálov pre bezpečnosť 
liekov.

Členské štáty zabezpečia, aby správy 
o takýchto účinkoch bolo možné 
predkladať prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových portálov pre bezpečnosť 
liekov.

Or. en

Odôvodnenie

Touto zmenou sa zosúlaďuje tento článok s PDN č. 11, 12 a 14. Správy musí byť možné 
podávať elektronicky, iným formátom by sa však nemalo brániť. Členský štát zodpovedá za 
prevedenie správy do elektronického formátu v súlade s databázou Eudravigilance.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107e – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Na svojom zasadnutí, ktoré nasleduje po 
skončení obdobia na pripomienkovanie 
držiteľom rozhodnutia o registrácii 
uvedenom v odseku 2, Poradný výbor
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
hodnotiacu správu prijme so zmenami 
alebo bez nich, pričom zohľadní všetky 
pripomienky predložené v súlade 
s uvedeným odsekom.

3. Na svojom zasadnutí, ktoré nasleduje po 
skončení obdobia na pripomienkovanie 
držiteľom rozhodnutia o registrácii 
uvedenom v odseku 2, Výbor
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
hodnotiacu správu prijme so zmenami 
alebo bez nich, pričom zohľadní všetky 
pripomienky predložené v súlade 
s uvedeným odsekom.

Na základe hodnotiacej správy vypracuje 
odporúčanie pre koordinačnú skupinu.
Z názvu Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík by sa malo 
vypustiť slovo „poradný“, aby lepšie 
odzrkadľoval právomoci výboru.

Ak bude tento pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh prijatý, názov sa zmení v celom 
texte.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri PDN č. 3. Právomoci Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by sa mali 
posilniť vo vzťahu ku koordinačnej skupine. Koordinačná skupina nie je orgánom so 
zameraním na farmakovigilanciu, jej úlohou je celkovo vyvažovať riziká a prínosy. Výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal byť jediným orgánom v oblasti 
farmakovigilancie a hodnotenia rizík, aby sa zamedzilo zbytočnému zdvojovaniu úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107g – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípade jediného hodnotenia 
periodicky aktualizovaných správ 
o bezpečnosti, ktoré sa týka viac ako 
jedného rozhodnutia o registrácii v súlade 
s článkom 107e ods. 1 a ktorého 
predmetom nie je žiadne z rozhodnutí 
o registrácii vydané v súlade s nariadením 
(ES) č. 726/2004, koordinačná skupina do 
30 dní od doručenia správy Poradného 
výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík správu posúdi 
a prijme stanovisko o zachovaní, zmene, 
pozastavení alebo zrušení dotknutého 
rozhodnutia o registrácii a zároveň časový 
harmonogram implementácie daného 
stanoviska.

1. V prípade jediného hodnotenia 
periodicky aktualizovaných správ 
o bezpečnosti, ktoré sa týka viac ako 
jedného rozhodnutia o registrácii v súlade 
s článkom 107e ods. 1 a ktorého 
predmetom nie je žiadne z rozhodnutí 
o registrácii vydané v súlade s nariadením 
(ES) č. 726/2004, koordinačná skupina do 
30 dní od doručenia odporúčania Výboru
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
prijme stanovisko o zachovaní, zmene, 
pozastavení alebo zrušení dotknutého 
rozhodnutia o registrácii a zároveň časový 
harmonogram implementácie daného 
stanoviska.

Or. en

Odôvodnenie

Koordinačná skupina a  Výbor pre humánne lieky by mali prikladať stanovisku Výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík väčšiu váhu a mali by mať možnosť nerešpektovať jeho 
odporúčanie len vtedy, ak odôvodnia svoje rozhodnutie vedeckými dôvodmi a argumentmi 
týkajúcimi sa verejného zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107g – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V prípade jediného hodnotenia 
periodicky aktualizovaných správ 
o bezpečnosti, ktoré sa týka viac ako 
jedného rozhodnutia o registrácii v súlade 
s článkom 107e ods. 1, a ktorého 
predmetom je aspoň jedno rozhodnutie 
o registrácii vydané v súlade s postupom v 
nariadení (ES) č. 726/2004, Výbor pre 
humánne lieky do 30 dní od doručenia 

3. V prípade jediného hodnotenia 
periodicky aktualizovaných správ 
o bezpečnosti, ktoré sa týka viac ako 
jedného rozhodnutia o registrácii v súlade 
s článkom 107e ods. 1, a ktorého 
predmetom je aspoň jedno rozhodnutie 
o registrácii vydané v súlade s postupom v 
nariadení (ES) č. 726/2004, Výbor pre 
humánne lieky do 30 dní od doručenia 
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správy Poradného výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík správu posúdi 
a prijme stanovisko o zachovaní, zmene, 
pozastavení alebo zrušení dotknutých 
rozhodnutí o registrácii.

odporúčania Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík prijme 
stanovisko o zachovaní, zmene, 
pozastavení alebo zrušení dotknutých 
rozhodnutí o registrácii.

Výbor pre humánne lieky prijme 
stanovisko odlišné od odporúčania 
Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík len vtedy, ak 
na to existujú vážne vedecké dôvody a 
argumenty týkajúce sa verejného zdravia. 
Výbor pre humánne lieky vysvetlí svoje 
dôvody v odôvodnení, ktoré priloží k 
svojmu stanovisku.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 107g ods. 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Oddiel 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oddiel 2a
Detekcia signálov

Článok 107h Článok 107h

Or. en

Odôvodnenie

Oddiel 2 návrh sa nazýva Periodicky aktualizované správy o bezpečnosti, článok 107h sa ich 
však netýka. Stanovuje však postup detekcie a hodnotenia signálov z databázy 
Eudravigilance, čo je veľmi dôležitý stupeň farmakovigilančného systému.  Tento článok by 
mal mať vlastný názov oddielu, vhodne zvolený tak, aby sa predišlo nejednoznačnostiam.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107h – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Na účely posúdenia môže Výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík 
iniciovať verejné prerokovanie.
Verejné prerokovania je potrebné 
oznámiť prostredníctvom európskeho 
internetového portálu pre bezpečnosť 
liekov. V oznámení sa uvedú informácie 
o spôsobe participácie držiteľov 
rozhodnutia o registrácii a verejnosti.
Všetkým, ktorí o to požiadajú, poskytne 
agentúra možnosť zúčastniť sa na 
prerokovaní buď osobne alebo využitím 
internetových technológií.
V prípade, že držiteľ rozhodnutia alebo 
iná osoba poskytujúca informácie 
disponuje údajmi súvisiacimi s postupom, 
ktoré sú predmetom obchodného 
tajomstva, môže požiadať o predloženie 
uvedených údajov Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík na neverejnom 
prerokovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie umožňuje Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík uskutočňovať 
verejné prerokovania na základe „postupu Spoločenstva", ktorý sa iniciuje vtedy, ak sa 
členský štát chystá pozastaviť  alebo zmeniť rozhodnutie o registrácii. Je logické, že Výbor 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal mať možnosť využívať verejné prerokovania 
na to, aby mu pomohli posúdiť signály objavujúce sa prostredníctvom „normálneho 
postupu“, t.j. na základe monitorovania jednotlivých hlásení o nežiaducich účinkoch 
podaných do databázy Eudravigilance.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Oddiel 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Postup Spoločenstva Naliehavý postup Únie

Or. en

Odôvodnenie

V tomto oddiele je opísaný postup okamžitého zdieľania informácií a koordinácie v prípade, 
ak členský štát odhalí vážny problém týkajúci sa bezpečnosti a pristúpi, alebo hodlá pristúpiť, 
k jednostrannému pozastaveniu alebo zrušeniu rozhodnutia o registrácii.   Navrhnutý názov 
Postup Spoločenstva neodzrkadľuje naliehavosť tohto postupu a nie je jednoznačný vo vzťahu 
k centralizovaným a decentralizovaným postupom registrácie liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107k – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík predloženú vec 
posúdi. Na účely posúdenia môže výbor 
iniciovať verejné prerokovanie.

2. Výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík predloženú vec 
posúdi. Na účely posúdenia môže výbor 
iniciovať verejné prerokovanie v súlade s 
postupom stanoveným v článku 107h ods. 
2 písm. a) smernice.

Verejné prerokovania je potrebné 
oznámiť prostredníctvom európskeho 
internetového portálu pre bezpečnosť 
liekov. V oznámení sa uvedú informácie 
o spôsobe participácie držiteľov 
rozhodnutia o registrácii a verejnosti.
Všetkým, ktorí o to požiadajú, poskytne 
agentúra možnosť zúčastniť sa na 
prerokovaní buď osobne, alebo využitím 
internetových technológií.
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V prípade, že držiteľ rozhodnutia alebo 
iná osoba poskytujúca informácie 
disponuje údajmi súvisiacimi s postupom, 
ktoré sú predmetom obchodného 
tajomstva, môže požiadať o predloženie 
uvedených údajov Poradnému výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík na 
neverejnom prerokovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Postup je už uvedený v predchádzajúcom článku a nemal by sa opakovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107l – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Ak do pôsobnosti postupu, určeného 
v súlade s článkom 107i ods. 2, nespadá 
žiadne z rozhodnutí o registrácii vydané 
v súlade s postupom uvedenom v nariadení 
(ES) č. 726/2004, koordinačná skupina do 
30 dní po odporúčaní Poradného výboru 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
odporúčanie posúdi a prijme stanovisko 
o zachovaní, zmene, pozastavení, zrušení, 
príp. zamietnutí predĺženia dotknutého 
rozhodnutia o registrácii a zároveň časový 
harmonogram implementácie daného 
stanoviska.

1. Ak do pôsobnosti postupu, určeného 
v súlade s článkom 107i ods. 2, nespadá 
žiadne z rozhodnutí o registrácii vydané 
v súlade s postupom uvedenom v nariadení 
(ES) č. 726/2004, koordinačná skupina 
postupuje v súlade s článkom 107g ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Zásada, podľa ktorej by Výbor pre humánne lieky a koordinačná skupina mali odôvodniť, 
prečo sa ich stanovisko líši od odporúčania Výboru pre hodnotenie farmakovigilančných 
rizík, by sa mala uplatňovať aj na posudzovanie podľa naliehavého postupu Únie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 107l – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Ak do pôsobnosti postupu, určeného 
v súlade s článkom 107i ods. 2, spadá 
najmenej jedno z rozhodnutí o registrácii 
vydané v súlade s postupom v nariadení 
(ES) č. 726/2004, Výbor pre humánne 
lieky do 30 dní od odporúčania 
Poradného výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík odporúčanie 
posúdi a prijme stanovisko o zachovaní, 
zmene, pozastavení, zrušení, príp. 
zamietnutí predĺženia dotknutých 
rozhodnutí o registrácii.

3. Ak do pôsobnosti postupu, určeného 
v súlade s článkom 107i ods. 2, spadá 
najmenej jedno z rozhodnutí o registrácii 
vydané v súlade s postupom v nariadení 
(ES) č. 726/2004, Výbor pre humánne 
lieky postupuje v súlade s článkom 107g 
ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k článku 107l ods. 1.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Farmakovigilancia je systém, ktorý sa používa na monitorovanie bezpečnosti liekov po ich 
schválení na verejné používanie. Farmakovigilancia zohráva v oblasti verejného zdravia 
dôležitú úlohu. Nežiaduce účinky liekov majú v EÚ za následok približne 197 000 úmrtí 
ročne. Klinickými skúškami sa nemusia zistiť vedľajšie účinky liekov, ak sú zriedkavé 
a objavia sa až po dlhodobom užívaní alebo v interakcii s inými liekmi. Väčšina z nás si 
pamätá tragédiu, ku ktorej došlo v súvislosti s liekom Thalidomide v 60. rokoch a nedávno 
v súvislosti s liekom Viox. Preto nemožno pochybovať o tom, že pre európsku politiku 
v oblasti verejného zdravia sú prioritou systémy zamerané na vysledovanie užívania liekov, 
informovanie o nežiaducich účinkoch a hľadanie modelov („detekcia signálov“).

V rámci súčasných právnych predpisov EÚ sa lieky môžu schvaľovať dvomi spôsobmi: 
a) prostredníctvom centrálneho postupu, v rámci ktorého farmaceutická spoločnosť predloží 
žiadosť agentúre EMEA (Európskej agentúre pre lieky) alebo b) prostredníctvom systému 
vzájomného uznávania, v rámci ktorého jedna krajina vykonáva hodnotenie nového lieku 
a koordinuje ho s ostatnými členskými štátmi prostredníctvom vzájomného uznávania. 
Niektoré druhy nových liekov, ako sú lieky spoločnosti Biotech a lieky na rakovinu, HIV 
a neurodegeneratívne ochorenia, musia byť schválené centralizovaným systémom. Pravidlá 
upravujúce centralizovaný postup sú stanovené v nariadení EÚ č. 726/2004 a pravidlá 
pre decentralizovaný systém sú uvedené v smernici 2001/83/ES. V rámci návrhu Komisie 
na aktualizáciu pravidiel pre farmakovigilanciu je preto potrebné zmeniť a doplniť oba právne 
predpisy. Spravodajkyňa podobným spôsobom vypracovala pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy k nariadeniu aj k smernici, no vzhľadom na prekrývanie týchto dvoch právnych 
predpisov sa nižšie uvedený text vzťahuje na oba z nich.

Podstatou dobrého systému farmakovigilancie je riadne nahlasovanie nežiaducich účinkov 
liekov zo strany zdravotníckeho personálu, spoločností a samotných pacientov, ako aj riadne 
zaznamenávanie týchto nežiaducich účinkov štátnymi orgánmi tak, aby bolo možné odhaliť 
„signály“ poukazujúce na potenciálne problémy. Na základe týchto signálov musia 
nasledovať opatrenia, ako je zmena spôsobu predpisovania lieku, lepšie poskytovanie 
informácií o jeho užívaní alebo v prípade závažných nežiaducich účinkov úplné stiahnutie 
lieku. Výhodou posilnenia spolupráce v oblasti farmakovigilancie na úrovni EÚ je 
skutočnosť, že počet ohlásených nežiaducich účinkov je vyšší, takže možno rýchlejšie 
podchytiť zriedkavé typy ochorenia, predchádzať zdvojeniu výskumu tých istých nežiaducich 
účinkov v rôznych členských štátoch a v prípade potreby urýchlene stiahnuť nebezpečné 
lieky. „Signály“ sa zachytávajú zo spontánneho nahlásenia nežiaducich účinkov príslušným 
vnútroštátnym orgánom, a to z periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti, ktoré sú 
spoločnosti povinné predkladať po uvedení výrobku na trh, ako aj z odbornej revízie 
dokumentov o lekárskom výskume. Súčasný systém farmakovigilancie v EÚ sa vyvinul
v posledných rokoch s cieľom lepšie koordinovať činnosť medzi členskými štátmi. 
V prevádzke je jednotná databáza Eudravigilance, v ktorej sa zhromažďujú údaje, a v prípade 
potreby prerokovať niektoré otázky zasadajú pracovné skupiny. Medzery v súčasných 
právnych predpisoch však znamenajú, že tento prístup je do istej miery určený len na daný 
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cieľ a je nekonzistentný.
Komisia preto navrhuje zmeny s cieľom posilniť farmakovigilanciu v EÚ a racionalizovať 
postupy. Spravodajkyňa vo všeobecnosti víta prístup Komisie, no svoje návrhy posilnila 
v niektorých oblastiach. Spravodajkyňa sa domnieva, že medzi hlavné body patrí:

1. Posilnenie Výboru EÚ pre farmakovigilanciu:

Spravodajkyňa súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o jej zámer nahradiť existujúcu pracovnú 
skupinu pre farmakovigilanciu Poradným výborom pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
(PRAAC). Väčšina odborníkov sa zhoduje v tom, že existujúci systém pracovnej skupiny 
funguje skôr spôsobom ad hoc, pričom sa zameriava len na lieky schválené prostredníctvom 
centrálneho postupu a chýba mu štatút na zabezpečenie toho, aby jeho zistenia uplatňoval 
Výbor pre humánne lieky (CHMP), ktorý dohliada na celý systém. Spravodajkyňa sa však 
domnieva, že úlohu Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík možno ešte
vždy posilniť tým, že sa mu namiesto výlučne poradnej úlohy prizná právomoc odporúčať 
opatrenia výboru CHMP a že sa zvýši počet jeho členov na jedného zástupcu za každý 
členský štát. S cieľom zvýšiť transparentnosť činnosti výboru PRAAC spravodajkyňa takisto 
navrhuje vymenovať ďalších dvoch zástupcov, ktorí by zastupovali pacientov a zdravotnícky 
personál, ako je to v prípade ostatných výborov agentúry EMEA.

2. Úloha členských štátov v tomto systéme:

Spravodajkyňa sa domnieva, že členské štáty musia v rámci systému farmakovigilancie EÚ 
naďalej zohrávať kľúčovú úlohu. V súlade s návrhom Komisie by mal príslušný orgán 
v každom členskom štáte naďalej pôsobiť ako referenčné stredisko pre všetky spontánne 
nahlásené nežiaduce účinky liekov a zdravotnícky personál a pacienti by mali naďalej 
nahlasovať nežiaduce účinky svojmu príslušnému orgánu, a nie priamo do databázy 
Eudravigilance (databáza EÚ pre nežiaduce účinky liekov). Spravodajkyňa chápe obavy 
členských štátov v súvislosti s návrhom Komisie, ktorý by spoločnostiam umožnil podať 
jediné hlásenie o nežiaducich účinkoch do databázy Eudravigilance, a nie všetkým členským 
štátom (pozri bod 2). Domnieva sa, že členské štáty musia byť okamžite informované 
v prípade, že niektorá spoločnosť nahlási do databázy Eudravigilance nežiaduce účinky, ktoré 
zistila na danom území, a navrhuje, aby sa zároveň vytvoril systém varovania príslušných 
členských štátov.

3. Úloha spoločností v tomto systéme:

V tejto súvislosti je navrhnutých aj niekoľko užitočných zmien, ktoré sa týkajú spoločností. 
Spravodajkyňa osobitne víta návrhy, ktoré zabezpečujú lepšie sledovanie a koordináciu 
hodnotení nežiaducich účinkov liekov a zabránia zdvojeniu výskumu v rôznych členských 
štátoch. Z tohto dôvodu podporuje priame nahlasovanie do databázy Eudravigilance 
spoločnosťami (so zárukami uvedenými v bode 3) a mechanizmy deľby práce pri hodnotení 
periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti, ktoré by koordinoval Poradný výbor 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík.

4. Úloha zdravotníckeho personálu:
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Spravodajkyňa podporuje opatrenia, ktoré majú podnecovať zdravotnícky personál k tomu, 
aby dobrovoľne nahlasoval nežiaduce účinky liekov svojmu príslušnému orgánu, a chce 
posilniť úlohu zdravotníckych odborníkov pri informovaní a nabádaní pacientov k tomu, aby 
takéto nežiaduce účinky nahlasovali.

5. Úloha pacientov:

Pacienti zohrávajú dôležitú úlohu pri „detekcii signálov“ o nežiaducich účinkoch liekov.
Spravodajkyňa podporuje návrhy zamerané na podnecovanie „informovaných pacientov“ 
a dôrazne podporuje nové ustanovenia, ktoré pacientom umožnia priamo nahlasovať 
nežiaduce účinky, hoci sa domnieva, že by sa mali nahlasovať príslušným orgánom, a nie 
spoločnostiam. V súčasnosti len niekoľko členských štátov umožňuje priame nahlasovanie, 
no tam, kde tento systém existuje, príslušný organ príliš nezaťažil. Informovaní pacienti 
musia takisto vedieť, kedy majú nové lieky užívať. Spravodajkyňa preto podporuje aj návrh 
na intenzívne monitorovanie liekov a domnieva sa, že tento systém by nemal len informovať 
pacientov, ktorým bol predpísaný nový liek, ale mal by ich aj podnecovať k tomu, aby 
nahlasovali jeho nežiaduce účinky. Spravodajkyňa predložila množstvo pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov s cieľom zlepšiť informácie na príbalovom letáku.

6. Príbalový leták:

Mnohé zúčastnené strany nepriaznivo vnímajú návrh Európskej komisie, aby príbalový leták 
obsahoval aj tzv. čiernu skrinku s dôležitými informáciami. Spravodajkyňa chápe tieto obavy, 
najmä skutočnosť, že to, čo je podstatné pre jedného pacienta, nemusí byť podstatné pre 
všetkých pacientov. Zároveň sa však domnieva, že súčasná podoba príbalového letáku nie je 
z hľadiska pacientov uspokojivá a že hlavné charakteristiky lieku musia byť pre pacientov 
zreteľnejšie vyznačené. Je možné, že najlepším riešením tohto problému by bolo uskutočniť 
všeobecnú revíziu príbalového letáku . Z tohto dôvodu k návrhom Komisie nepredložila 
žiadne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

7. Nahlasovanie nežiaducich účinkov:

Cieľom tohto nového systému je dosiahnuť, aby príslušné orgány a spoločnosti nahlasovali 
všetky nežiaduce účinky (nielen vážne) do databázy Eudravigilance. To znamená, že 
informácie o všetkých nežiaducich účinkoch sa v EÚ po prvýkrát sústredia na jednom mieste. 
Pre všetkých to môže predstavovať hodnotný výskumný nástroj. Komisia však musí 
zabezpečiť, aby databáza Eudravigilance bola schopná zvládnuť množstvo informácií 
a zaviesť systém do praxe tak, aby boli najvážnejšie nežiaduce účinky jasne vyznačené. Ak sa 
v databáze Eudravigilance zaznamenajú všetky nežiaduce účinky, spravodajkyňa považuje 
za logické obmedziť požiadavku spoločností o podrobnom nahlasovaní nežiaducich účinkov 
v periodicky aktualizovaných správach o bezpečnosti. Namiesto predkladania nespracovaných 
údajov budú spoločnosti musieť tieto nežiaduce účinky analyzovať a predkladať súhrn svojich 
zistení. Je to rozumné najmä vzhľadom na zistenie spravodajkyne, že príslušné orgány boli 
často zavalené veľkým množstvom periodicky aktualizovaných správ o bezpečnosti, ktoré im 
boli zaslané v minulosti, pričom mnohé z nich zostali neprečítané. Rýchlosť, akou sa 
nežiaduce účinky nahlasujú do databázy Eudravigilance, má pre bezpečnosť pacientov 
mimoriadny význam. Spravodajkyňa je preto znepokojená tým, že ani spoločnosti, ani 
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členské štáty nespĺňajú súčasnú požiadavku nahlasovať nežiaduce účinky liekov do 15 dní. 
Túto požiadavku však nespĺňajú prevažne členské štáty: spoločnosti podali oneskorené 
hlásenie v 5 % prípadov v porovnaní s 50 % prípadov oneskorených hlásení členských štátov. 
Spravodajkyňa sa preto snažila zahrnúť ustanovenia na zabezpečenie lepších mechanizmov 
posudzovania.

8. Naliehavé opatrenia alebo „postup Spoločenstva“:

Spravodajkyňa víta zahrnutie zreteľnejších ustanovení o čase začatia zrýchleného postupu.
Členské štáty musia v prípade zistenia vážnych nežiaducich účinkov liekov konať urýchlene 
a spoločne.

9. Transparentnosť:

Spravodajkyňa víta návrhy na väčšiu transparentnosť v systéme farmakovigilancie EÚ. Víta 
rozšírenie webového portálu a využívanie verejných prerokovaní zameraných 
na zhromažďovanie dôkazov o nežiaducich účinkoch liekov. Domnieva sa, že verejné 
prerokovania by sa nemali využívať len v prípade naliehavého zásahu, ale mohli by byť aj 
užitočným nástrojom pre bežnú farmakovigilanciu, a na tento účel predložila pozmeňujúci 
a doplňujúci návrh.


