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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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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, pokiaľ ide o farmakovigilanciu
(COM(2012)0052 – C7-0033/2012 – 2012/0025(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0052),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 114 a 168 ods. 4 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0034/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín A7-0000/2012,

1. prijíma nasledujúcu 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 postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Navyše, dobrovoľné opatrenia držiteľa 
povolenia na uvedenie na trh by nemali 
viesť k situácii, keď sa obavy týkajúce sa 
rizík alebo prínosu lieku povoleného v Únii 
neriešia riadne vo všetkých členských 
štátoch. Preto by sa mali vytvoriť 
ustanovenia, na základe ktorých by držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh musel 
informovať príslušné orgány o dôvodoch 
stiahnutia lieku, prerušenia umiestňovania 
lieku na trh, žiadostí o zrušenie povolenia 
na uvedenie na trh alebo neobnovenia 

2) Navyše, dobrovoľné opatrenia držiteľa 
povolenia na uvedenie na trh by nemali 
viesť k situácii, keď sa obavy týkajúce sa 
rizík alebo prínosu lieku povoleného v Únii 
neriešia riadne vo všetkých členských 
štátoch. Preto by sa mali vytvoriť 
ustanovenia, na základe ktorých by držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh musel 
informovať príslušné orgány a agentúru
o dôvodoch stiahnutia lieku, prerušenia 
umiestňovania lieku na trh, žiadostí 
o zrušenie povolenia na uvedenie na trh 
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povolenia na uvedenie na trh. alebo neobnovenia povolenia na uvedenie 
na trh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2
Smernica 2001/83/ES
Článok 31 – odsek 1 – pododsek 3a (nový) a 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príslušné členské štáty alebo Komisia 
jasne označia otázku, ktorá je postúpená 
Výboru na posúdenie, a následne 
informujú žiadateľa alebo držiteľa 
povolenia na uvedenie na trh.
Členské štáty a žiadateľ alebo držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh poskytnú 
Výboru všetky dostupné informácie 
týkajúce sa príslušného problému.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné znovu zaviesť tieto dve povinnosti, pomocou ktorých sa zjednoduší postúpenie 
podľa článku 31. Tento text bol v návrhu Komisie vypustený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 123 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh je 
povinný bezodkladne oznámiť členským 
štátom všetky opatrenia, ktoré vykonal na 
pozastavenie uvádzania lieku na trh, na 

2. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh je 
povinný bezodkladne oznámiť členským 
štátom a agentúre všetky opatrenia, ktoré 
vykonal na pozastavenie uvádzania lieku 
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stiahnutie lieku z trhu, s cieľom požiadať 
o odobratie povolenia na uvedenie na trh 
alebo nepožiadať o obnovu povolenia na 
uvedenie na trh, spolu s dôvodmi týchto 
opatrení. Držiteľ povolenia na uvedenie na 
trh musí o takýchto opatreniach 
informovať najmä vtedy, ak sú spojené 
s ktorýmikoľvek dôvodmi stanovenými 
v článkoch 116 a 117. V takomto prípade 
členské štáty zabezpečia, aby sa o týchto 
informáciách dozvedela agentúra.

na trh, na stiahnutie lieku z trhu, s cieľom 
požiadať o odobratie povolenia na 
uvedenie na trh alebo nepožiadať o obnovu 
povolenia na uvedenie na trh, spolu 
s dôvodmi týchto opatrení. Držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh informuje 
o takýchto opatreniach najmä vtedy, ak sú 
spojené s ktorýmikoľvek dôvodmi 
stanovenými v článkoch 116 a 117. 

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra by mala byť informovaná o všetkých prípadoch stiahnutia alebo nestiahnutia lieku z 
trhu a pod., a nielen o tých činnostiach, ktoré sú spojené s bezpečnosťou alebo účinnosťou 
lieku, t.j. z dôvodov uvedených v článkoch 116 a 117.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 123 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Držiteľ povolenia na uvedenie na trh 
informuje o takýchto opatreniach podľa 
odseku 2 aj vtedy, ak sú zavádzané v tretej 
krajine a sú založené na dôvodoch 
stanovených v článku 116 a článku 117 
ods. 1.

Or. en

Odôvodnenie
Je potrebné, aby regulačné orgány vedeli, či spoločnosť ruší, neobnovuje atď. povolenie na 
uvedenie na trh v tretej krajine.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5a
Smernica 2001/83/ES
Článok 123 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a) V článku 123 sa odsek 4 nahrádza 
takto:
4. Agentúra každoročne zverejní zoznam 
liekov, ktorých povolenie na uvedenie na 
trh bolo zamietnuté, zrušené alebo 
pozastavené, ktorých dodávanie bolo 
zakázané alebo ktoré boli stiahnuté z trhu, 
a uvedené budú aj dôvody takýchto 
opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme transparentnosti by agentúra nemala zverejňovať len zoznam liekov, ktoré boli 
stiahnuté atď., ale mala by aj uvádzať dôvody takýchto opatrení. Tieto informácie už má k 
dispozícii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Základ revízie

V decembri 2010 sa Európsky parlament a Rada dohodli na revízii pravidiel, ktorými sa riadi 
oblasť farmakovigilancie na úrovni EÚ, prostredníctvom smernice 2010/84/EÚ a nariadenia 
č. 1235/2010. Tieto nové právne predpisy sa budú uplatňovať od júla 2012. Spravodajkyňa sa 
domnieva, že rozsah opatrení prijatých v rámci týchto nových predpisov povedie k zlepšeniu 
bezpečnosti liekov na úrovni EÚ tým, že sa posilní úloha Európskej agentúry pre lieky (EMA) 
pri zhromažďovaní údajov o odhalených prípadoch a pri ich následnom riešení, ako aj pri 
zlepšovaní spolupráce medzi členskými štátmi.
  
Vo Francúzsku sa však v roku 2011 objavil prípad lieku Mediator, ktorého bezpečnosť je 
predmetom vyšetrovania (pozri nižšie) a ktorý poukázal na potrebu urýchlenej revízie 
farmakovigilačného systému v EÚ. Európska komisia reagovala tým, že uskutočnila tzv. 
stresový test právnych predpisov z decembra 2010 s cieľom získať ďalšie poznatky, ktoré by 
ešte boli potrebné zo zreteľom na prípad lieku Mediator. Výsledky tohto stresového testu 
preukázali, že aj keď nové právne predpisy v skutočnosti posilnili oblasť farmakovigilancie 
na úrovni EÚ, v systéme EÚ existujú určité možné nedostatky, ktoré je potrebné riešiť. V 
záujme riešenia týchto nedostatkov navrhuje Komisia ďalšie zmeny v smernici č. 2010/84/EÚ 
a v nariadení č. 1235/2010.

Spravodajkyňa vyjadruje nádej, že v záujme verejného zdravia sa Rada a Parlament dohodnú 
na týchto zmenách v prvom čítaní, aby mohli byť všetky zmeny zahrnuté do právnych 
predpisov pred plánovaným dátumom vykonávania, ktorým je júl 2012. S cieľom dosiahnuť 
rýchlu dohodu sa spravodajkyňa chce sústrediť na zmeny a doplnenia, ktoré vyplývajú zo 
skúseností získaných z prípadu lieku Mediator, a neotvára opätovne iné témy. Vyjadruje 
poďakovanie tieňovým spravodajcom za spoluprácu v tejto veci.

Prípad lieku Mediator vo Francúzsku

Mediator bol liek, ktorý vyvinula francúzska firma Servier a ktorý bol prostredníctvom 
vnútroštátnych postupov zaregistrovaný v mnohých krajinách EÚ (Francúzsku, Portugalsku, 
Luxembursku, Grécku, Taliansku a Španielsku) na liečbu cukrovky typu 2. Jeho základnou 
účinnou látkou bol benfluorex a už v roku 1998 sa objavili prvé správy o nežiaducich 
účinkoch, v ktorých boli vyjadrené obavy o možné poruchy srdcových chlopní. V USA a v 
EÚ boli koncom deväťdesiatych rokov 20. storočia stiahnuté z trhu podobné anorektiká, a to 
dexfenfluramín a fenfluramín.

Napriek tomu sa liek Mediator vo veľkom rozsahu predpisoval v Európe a hlavne vo 
Francúzsku. Odhaduje sa, že do roku 2009, keď bol konečne stiahnutý z trhu, bol tento liek 
predpísaný 5 miliónom ľuďom a bol jedným z 50 najčastejšie predpisovaných liekov na svete. 
Je dokázané, že častejšie než na cukrovku bol tento liek predpisovaný na znižovanie chuti do 
jedla. Odhaduje sa, že počet úmrtí, ktoré súvisia s liekom Mediator, je od päťsto až do dvoch 
tisíc.
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Z oznámenia, ktoré v januári 2011 vydala Európska agentúra pre lieky, vyplýva, že o obavách 
v súvislosti s liekom Mediator a jeho účinnej látke benfluorex diskutovali regulačné orgány na 
rôznych stretnutiach na európskej úrovni už od roku 1998. Talianske orgány odporučili vo 
svojom hodnotení v roku 2000, aby držiteľ povolenia na uvedenie na trh urobil štúdiu s 
cieľom preskúmať tieto obavy, ale podľa správy francúzskeho senátu sa štúdia začala robiť až 
v roku 2006 a dokončená bola v roku 2009 napriek tomu, že protokol štúdie bol schválený vo 
februári 2001. V skutočnosti aj napriek všetkým týmto riadne preukázaným obavám nebolo 
prijaté žiadne rozhodnutie, na základe ktorého by sa liek Mediator postúpil na vedecké 
posúdenie na úrovni EÚ vtedajšiemu Výboru pre humánne lieky, čo znamená, že regulačné 
orgány neurobili žiadne ďalšie opatrenia. V roku 2003 spoločnosť Servier nepredĺžila 
registráciu látky benfluorex v Španielsku a v Taliansku, ale podľa súčasných predpisov 
rozhodnutie nepožiadať o opätovnú registráciu lieku nie je dôvodom na vyšetrovanie. 
Spoločnosť Servier tvrdila, že stiahnutie lieku sa uskutočnilo z komerčných dôvodov a že 
členské štáty boli o rozhodnutí jednoducho informované prostredníctvom pravidelnej 
publikácie Európskej agentúry pre lieky Drug Monitor. Až v novembri 2009, keď vo 
Francúzsku vyšli najavo nové dôkazy a Francúzsko pozastavilo platnosť povolenia na 
uvedenie na trh, bol liek Mediator konečne postúpený Výboru pre humánne lieky a povolenie 
na jeho uvedenie na trh bolo v EÚ stiahnuté.

Vo Francúzsku prebieha niekoľko vyšetrovaní trestného činu vo veci lieku Mediator, pričom 
v jednom z nich štátny zástupca vyšetruje spoločnosť Servier za podvodné konanie a 
neúmyselné zabitie.

V reakcii na prípad lieku Mediator Komisia navrhla zmeny v existujúcich právnych 
predpisoch týkajúcich sa farmakovigilancie 

Stresové testy Komisie naznačujú, že aj keď nový systém mnohé veci zlepšil, ešte sú potrebné 
ďalšie zmeny, aby sa vyriešili medzery v právnych predpisoch.

 Automatický naliehavý postup (článok 107i smernice). Právne predpisy z roku 2010 
stanovujú zoznam prípadov, ktoré by spustili automatický naliehavý postup (napríklad 
ak členský štát stiahne liek z trhu), ale členské štáty majú v tomto smere určitú 
voľnosť. Komisia teraz navrhuje, aby sa naliehavý postup uskutočňoval automaticky.

 Nové dôvody na začatie naliehavého postupu (článok 107i smernice). Ak sa 
spoločnosti rozhodnú, že nepožiadajú o obnovenie registrácie z bezpečnostných 
dôvodov (ako bolo v prípade lieku Mediator), následne sa automaticky spustí 
naliehavý postup.

 Objasnenie povinností spoločností v súvislosti s transparentnosťou (článok 123 
ods. 2 smernice). Keď spoločnosti na základe vlastného rozhodnutia stiahnu liek z 
trhu, alebo nepožiadajú o obnovenie jeho registrácie, musia osobitne vyhlásiť, či tak 
spravili kvôli bezpečnostnému riziku, ktoré tento liek predstavuje. (Keď spoločnosť 
Servier opätovne nepožiadala o registráciu lieku Mediator v Taliansku a Španielsku, 
tvrdila, že tak urobila z komerčných dôvodov.)

 Dlhší zoznam liekov, ktoré sú predmetom ďalšieho monitorovania (článok 23 
nariadenia). Do zoznamu liekov s tzv. čiernym symbolom, ktoré sú predmetom 
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ďalšieho monitorovania, by mali byť postupne zaradené všetky lieky, na ktoré sa 
vzťahuje povinnosť urobiť postregistračnú štúdiu bezpečnosti alebo určité iné 
podmienky či požiadavky. V právnych predpisoch z roku 2010 Komisia pôvodne 
navrhla, aby každý liek, ktorý podlieha zvláštnym podmienkam, bol takýmto 
spôsobom označený. „Ďalšie monitorovanie” je dôležitým nástrojom, ktorý podporuje 
informovanosť pacienta a povedomie odborníkov v oblasti zdravotníctva o potrebe 
dávať pozor na nežiaduce účinky a podávať o nich správy. Tiež môže nabádať firmy 
na uskutočňovanie postregistračných štúdií. Počas rokovaní sa však táto automatická 
požiadavka zrušila a bola zavedená určitá voľnosť, aby príslušné orgány mohli 
rozhodovať o zaradení liekov do zoznamu individuálne. Ako je uvedené vyššie, k 
lieku Mediator mala byť urobená postregistračná štúdia bezpečnosti, ktorá však bola 
ukončená až v roku 2009, teda 8 rokov po schválení protokolu štúdie.

Ďalšie zmeny a doplnenia predložené spravodajkyňou

Spravodajkyňa súhlasí s prístupom Komisie v týchto návrhoch, ktoré smerujú k ďalšiemu 
posilneniu farmakovigilačného systému na úrovni EÚ. Päť uvedených pozmeňujúcich a 
doplňujúcich návrhov, ktoré sú pri každom článku podrobne vysvetlené, majú objasniť 
znenie, zabezpečiť udržateľné pracovné zaťaženie Poradného výboru pre hodnotenie 
farmakovigilačných rizík a zabezpečiť, aby pacienti a odborníci v oblasti zdravotníctva boli v 
plnej miere zapojení do činnosti v oblasti farmakovigilancie.


