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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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa, pokiaľ 
ide o farmakovigilanciu humánnych liekov, nariadenie (ES) č. 726/2004, 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
(KOM(2008)0664 – C6-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0664),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0515/2008),

– 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 a 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 (A7-0000/2009),

1. prijíma nižšie uvedenú pozíciu v prvom čítaní;

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 nariadenia – 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

                                               
1 Ú. v. EÚ C 229, 23.9.2009, s. 19.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5) Aby všetky príslušné orgány mohli 
zároveň dostávať a vymieňať si informácie 
týkajúce sa farmakovigilancie humánnych 
liekov registrovaných v Spoločenstve a 
mať k nim prístup, databáza 
Eudravigilance by sa mala udržiavať a 
budovať ako jediný bod na prijímanie 
takýchto informácií. Členské štáty by preto 
nemali ukladať držiteľom rozhodnutia o 
registrácii žiadne ďalšie spravodajské 
povinnosti. K databáze by mali mať 
neobmedzený prístup členské štáty, 
agentúra a Komisia a držiteľom 
rozhodnutia o registrácii a verejnosti by 
mala byť prístupná v primeranom rozsahu.

5) Aby všetky príslušné orgány mohli 
zároveň dostávať a vymieňať si informácie 
týkajúce sa farmakovigilancie humánnych 
liekov registrovaných v Spoločenstve a 
mať k nim prístup, databáza 
Eudravigilance by sa mala udržiavať a 
budovať ako jediný bod na prijímanie 
takýchto informácií. Členské štáty by preto 
nemali ukladať držiteľom rozhodnutia o 
registrácii žiadne ďalšie spravodajské 
povinnosti. Namiesto toho by databáza 
Eudravigilance mala zároveň informovať 
príslušné členské štáty o správach, ktoré 
predložili držitelia rozhodnutia o 
registrácii. K databáze by mali mať 
neobmedzený prístup členské štáty, 
agentúra a Komisia a držiteľom 
rozhodnutia o registrácii a verejnosti by 
mala byť prístupná v primeranom rozsahu.

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 území týchto štátov. Týmto dodatočným kontrolným opatrením sa má zabezpečiť, aby 
príslušné vnútroštátne orgány dostali túto informáciu alebo aby ju neprehliadli.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7) Aby sa zabezpečila potrebná expertíza a 7) Aby sa zabezpečila potrebná expertíza a 



PR\798819SK.doc 7/19 PE430.928v01-00

SK

zdroje pre farmakovigilančné hodnotenia 
na úrovni Spoločenstva, je vhodné vytvoriť
nový vedecký výbor v rámci agentúry, a to 
Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík. Tento výbor by 
mal pozostávať z nezávislých vedeckých 
expertov s odbornou spôsobilosťou v 
oblasti bezpečnosti liekov, napr. 
zisťovanie, hodnotenie, minimalizácia a 
oznamovanie rizika, ako aj príprava 
postregistračných štúdií bezpečnosti a 
audit farmakovigilancie.

zdroje pre farmakovigilančné hodnotenia 
na úrovni Spoločenstva, je vhodné vytvoriť 
nový vedecký výbor v rámci agentúry, a to 
Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných 
rizík. Tento výbor by mal pozostávať z 
jedného člena za každý členský štát a 
siedmich členov vymenovaných Komisiou 
vrátane najmenej jedného zástupcu 
zdravotníckeho personálu a najmenej 
jedného zástupcu pacientov. Členovia by 
mali byť odborne spôsobilí v oblasti 
bezpečnosti liekov vrátane zisťovania, 
hodnotenia, minimalizácie a oznamovania
rizika, ako aj prípravy postregistračných 
štúdií bezpečnosti a auditu
farmakovigilancie.

Or. en

Odôvodnenie

Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal byť zastupiteľským výborom 
vzhľadom na to, že farmakovigilancia je natoľko dôležitou otázkou verejného zdravia, že 
každý členský štát bude chcieť mať právo byť zastúpený za rokovacím stolom a zapojený 
do diskusií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9) Aby sa v celom Spoločenstve 
zabezpečila jednotná odpoveď na 
bezpečnostné riziká týkajúce sa 
humánnych liekov, Poradný výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík by 
mal podporiť Výbor pre humánne lieky a 
koordinačnú skupinu zriadenú smernicou 
Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, vo všetkých otázkach 
týkajúcich sa farmakovigilancie 
humánnych liekov. V záujme 
konzistentnosti a kontinuity hodnotení by 

9) Aby sa v celom Spoločenstve 
zabezpečila jednotná odpoveď na 
bezpečnostné riziká týkajúce sa 
humánnych liekov, Výbor pre humánne 
lieky a koordinačná skupina zriadená
smernicou Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, by sa mali spoliehať 
na odporúčanie Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík vo všetkých 
otázkach týkajúcich sa farmakovigilancie 
humánnych liekov. V záujme jednotnosti a 
kontinuity hodnotení by však za 



PE430.928v01-00 8/19 PR\798819SK.doc

SK

však za hodnotenie rizík a benefitu 
humánnych liekov registrovaných v súlade 
s týmto nariadením by mali byť naďalej 
zodpovedné Výbor pre humánne lieky 
agentúry a orgány poverené vydávaním 
rozhodnutí o registrácii.

hodnotenie rizík a benefitu humánnych 
liekov registrovaných v súlade s týmto 
nariadením mali byť naďalej zodpovedné 
Výbor pre humánne lieky agentúry a 
orgány poverené vydávaním rozhodnutí o 
registrácii.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má byť Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík zastupiteľským výborom, jeho 
právomoci by sa mali posilniť vo vzťahu k Výboru pre humánne lieky a koordinačnej skupine. 
Výbor pre humánne lieky, ani koordinačná skupina nie sú orgánom so zameraním 
na farmakovigilanciu. Ich úlohou je celkovo vyvažovať riziká a benefity. Výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal byť jediným orgánom zodpovedným za 
farmakovigilanciu a hodnotenie rizík, aby sa zamedzilo zbytočnému zdvojeniu úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15) Ak sa liek registruje na základe 
požiadavky, že sa vykonajú postregistračné 
štúdie bezpečnosti, alebo s podmienkami 
alebo s obmedzením, pokiaľ ide o bezpečné 
a účinné užívanie lieku, liek by sa mal na 
trhu intenzívne monitorovať. Pacientom a 
zdravotníckemu personálu by sa malo 
odporúčať, aby hlásili všetky podozrivé 
nežiaduce účinky týchto liekov, a agentúra 
by mala aktualizovať verejne dostupný 
zoznam týchto liekov.

15) Ak sa liek registruje na základe 
požiadavky vykonať postregistračné štúdie 
bezpečnosti alebo s podmienkami alebo s 
obmedzeniami, pokiaľ ide o bezpečné a 
účinné užívanie lieku, liek by sa mal na 
trhu intenzívne monitorovať. Pacientom a 
zdravotníckemu personálu by sa malo 
odporúčať, aby hlásili všetky podozrivé 
nežiaduce účinky týchto liekov, 
označených čiernym trojuholníkom 
so zodpovedajúcim vysvetlením v súhrne 
charakteristických vlastností lieku a na 
príbalovom letáku pre pacienta, a agentúra 
by mala aktualizovať verejne dostupný 
zoznam týchto liekov.

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 
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potrebu nahlásiť akékoľvek nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Symbol čierneho trojuholníka sa už používa na označenie nového lieku, ktorý je intenzívne 
monitorovaný v celej EÚ (v prípade centrálne povolených liekov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

21a) 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 takýchto údajov. 
Zabezpečenie verejného zdravia 
predstavuje významný verejný záujem, 
ktorý opodstatňuje spracúvanie 
identifikovateľných údajov o zdravotnom 
stave, pokiaľ sa tieto informácie 
spracúvajú len v prípade potreby a pokiaľ 
zúčastnené strany posudzujú nutnosť 
spracovania takýchto údajov v každom 
štádiu procesov súvisiacich 
s farmakovigilanciou.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh sa týka veľmi citlivých osobných informácií, ktoré by sa mali v plnej miere chrániť. 
Malo by však byť možné spracúvať osobné údaje v rámci systému Eudravigilance a zároveň 
dodržiavať právne predpisy EÚ o ochrane údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 5 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Pri plnení úloh v oblasti 
farmakovigilancie mu pomáha Poradný 
výbor pre hodnotenie farmakovigilančných 
rizík uvedený v článku 56 ods. 1 písm. 
aa).“

„Pri plnení úloh v oblasti 
farmakovigilancie sa spolieha na 
odporúčanie Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík uvedeného v 
článku 56 ods. 1 písm. aa).“ 
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

Ak má byť Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík zastupiteľským výborom, jeho 
právomoci by sa mali posilniť vo vzťahu k Výboru pre humánne lieky. Výbor pre humánne 
lieky nie je orgánom so zameraním na farmakovigilanciu. Jeho úlohou je celkovo vyvažovať 
riziká a benefity. Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal byť jediným 
orgánom zodpovedným za farmakovigilanciu a hodnotenie rizík, aby sa zamedzilo 
zbytočnému zdvojeniu úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 28 – odsek 3 – pododsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na základe hodnotiacej správy vypracuje 
odporúčanie pre Výbor pre humánne 
lieky.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 28 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Do 30 dní od doručenia správy
Poradnému výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík, Výbor pre 
humánne lieky posúdi túto správu a prijme 
stanovisko týkajúce sa zachovania, zmeny, 
pozastavenia platnosti alebo zrušenia 
príslušného rozhodnutia o registrácii.

4. Do 30 dní od doručenia odporúčania do 
Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík Výbor pre 
humánne lieky prijme stanovisko týkajúce 
sa zachovania, zmeny, pozastavenia 
platnosti alebo zrušenia príslušného 
rozhodnutia 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.

Ak zo stanoviska vyplýva, že je potrebné 
regulačné opatrenie, Komisia prijme 
rozhodnutie o zmene, pozastavení platnosti 
alebo zrušení rozhodnutia o registrácii. 
Uvedené rozhodnutie sa prijme podľa 
článku 10 tohto nariadenia. Ak Komisia 
prijme takéto rozhodnutie, môže prijať aj 
rozhodnutie určené členským štátom podľa 
článku 127a smernice 2001/83/ES.

Ak zo stanoviska vyplýva, že je potrebné 
regulačné opatrenie, Komisia prijme 
rozhodnutie o zmene, pozastavení platnosti 
alebo zrušení rozhodnutia o registrácii. 
Uvedené rozhodnutie sa prijme podľa 
článku 10 tohto nariadenia. Ak Komisia 
prijme takéto rozhodnutie, môže prijať aj 
rozhodnutie určené členským štátom podľa 
článku 127a smernice 2001/83/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Výbor pre humánne lieky by mal prikladať stanovisku Výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík väčšiu váhu a mal by mať možnosť nerešpektovať jeho odporúčanie 
len vtedy, ak odôvodní svoje rozhodnutie vedeckými dôvodmi a argumentmi týkajúcimi sa 
verejného zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 28a – 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 Poradnému výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík na 
neverejnom prerokovaní.

Or. en

Odôvodnenie

Ide o pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý je totožný so znením smernice. Výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík umožňuje využiť verejné prerokovania, ak to považuje 
za vhodné, pri hodnotení liekov, ktoré boli registrované prostredníctvom centralizovaných, 
ako aj decentralizovaných postupov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 12 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 56 – odsek 1 – písmeno aa

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„aa) Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík, ktorý je 
zodpovedný za poskytovanie poradenstva
Výboru pre humánne lieky a koordinačnej 
skupine vo všetkých otázkach týkajúcich sa 
farmakovigilancie humánnych liekov;“

„aa) Výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík, ktorý je 
zodpovedný za poskytovanie odporúčania
Výboru pre humánne lieky a koordinačnej 
skupine vo všetkých otázkach týkajúcich sa 
farmakovigilancie humánnych liekov;“

Or. en

Odôvodnenie

Táto zmena je v súlade s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi 3 a 4.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 61a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík pozostáva z:

1. Výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík pozostáva z:

a) desiatich členov a desiatich 
náhradníkov, ktorých vymenuje Správna 
rada na základe návrhov príslušných 
vnútroštátnych orgánov;

a) jedného člena a jedného náhradníka 
za každý členský štát, ktorých vymenuje 
príslušný vnútroštátny orgán 
po konzultácii so Správnou radou;

b) piatich členov a piatich náhradníkov, 
ktorých vymenuje Komisia po porade s 
Európskym parlamentom na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu.

b) ďalších siedmich členov a piatich 
náhradníkov, ktorých vymenuje Komisia
vrátane najmenej jedného zástupcu 
zdravotníckeho personálu a najmenej 
jedného zástupcu pacientov, po porade s 
Európskym parlamentom na základe 
verejnej výzvy na vyjadrenie záujmu.

Členský štát môže požiadať iný členský 
štát, aby zaujal jeho miesto vo výbore.
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Náhradníci zastupujú členov a hlasujú za 
nich v prípade ich neprítomnosti.

Náhradníci zastupujú členov a hlasujú za 
nich v prípade ich neprítomnosti.

Komisia môže prispôsobiť počet členov a 
náhradníkov na základe technických a 
vedeckých požiadaviek. Tieto opatrenia 
určené na zmenu a doplnenie menej 
zásadných prvkov tohto nariadenia sa 
prijímajú v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 87 ods. 
2a.

Or. en

Odôvodnenie
Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík by mal byť zastupiteľským výborom, ale 
účasť v ňom je právom, a nie povinnosťou. Ak členský štát nemôže vyslať svojho člena, mal by 
mať možnosť delegovať túto funkciu na iný členský štát.
S cieľom posilniť transparentnosť procesu farmakovigilancie spravodajkyňa navrhuje, aby 
bol Výbor pre hodnotenie farmakovigilančných rizík rozšírený o najmenej ďalších dvoch 
členov, a to o zástupcu pacientov a zástupcu zdravotníckeho personálu. Vyplýva to 
z precedensu, ktorý stanovili tieto výbory EMEA: Výbor pre lieky na ojedinelé ochorenia, 
Pediatrický výbor a Výbor pre pokrokové liečebné postupy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 61a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členovia a náhradníci Poradného 
výboru pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík sú vymenovaní 
na základe ich príslušnej odbornosti v 
oblasti farmakovigilancie a hodnotenia 
rizík humánnych liekov, aby sa zaručila 
najvyššia úroveň odborných kvalifikácií a 
široké spektrum príslušnej odbornosti. V 
tejto súvislosti výkonný riaditeľ agentúry 
pomáha Správnej rade a Komisii s cieľom 
zabezpečiť, aby konečné zloženie výboru 
zahŕňalo vedecké oblasti relevantné pre 
jeho úlohy.

2. Členovia a náhradníci Výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík sú 
vymenovaní na základe ich príslušnej 
odbornosti v oblasti farmakovigilancie a 
hodnotenia rizík humánnych liekov, aby sa 
zaručila najvyššia úroveň odborných 
kvalifikácií a široké spektrum príslušnej 
odbornosti. V tejto súvislosti výkonný 
riaditeľ agentúry pomáha Správnej rade,
Komisii a členským štátom s cieľom 
zabezpečiť, aby konečné zloženie výboru 
zahŕňalo vedecké oblasti relevantné pre 
jeho úlohy.
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Or. en

Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12.
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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 registrované centralizovaným systémom. Pravidlá 
upravujúce centralizovaný postup sú stanovené v nariadení EÚ 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 množstvo ohlásených nežiaducich účinkov je väčšie, 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 registrované 
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“ nežiaducich účinkov 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, s 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.


