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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Lieky významným spôsobom prispievajú k zdraviu občanov EÚ. Môžu však mať aj opačný 
účinok. Podľa Európskej komisie spôsobujú približne 5 % všetkých hospitalizácií (v dôsledku 
nedostatočných informácií však nie je možné urobiť presné odhady). Prípad s rofekoxibom 
(Vioxx), protizápalovým liekom, ktorý bol stiahnutý z trhu v roku 2004 z dôvodu zvýšeného 
srdcovocievneho rizika (viac ako 30 000 odhadovaných mozgových príhod v USA, z ktorých 
boli niektoré smrteľné), umožnil zvýšiť informovanosť o potrebe sprísniť farmakovigilanciu. 

Farmakovigilancia je postupom a vedou o monitorovaní bezpečnosti liekov vrátane zberu 
a spracovania údajov o bezpečnosti liekov, hodnotení týchto údajov s cieľom odhaľovať 
problémy v oblasti bezpečnosti, prijímať opatrenia na odstránenie prípadných problémov 
v bezpečnosti vrátane informovania o tomto probléme a hodnotiť uplatnený postup a získané 
výsledky. 

Pokiaľ ide o centrálne registrované lieky, postup farmakovigilancie stanovuje nariadenie 
726/2004. Pokiaľ ide o vnútroštátne registrované lieky, postup farmakovigilancie stanovuje
nariadenie 2001/83. Toto stanovisko sa týka pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov 
k nariadeniu 726/2004.

Komisia si želá zlepšiť súčasný systém farmakovigilancie prostredníctvom objasnenia úlohy 
viacerých zúčastnených subjektov, zjednodušením postupov, prostredníctvom väčšej 
transparentnosti a informovania, lepším zberom údajov a postupov hodnotenia, lepším 
zapojením zainteresovaných strán a zavedením osvedčených postupov. 

Hoci spravodajca víta návrh, domnieva sa, že existuje priestor na ďalšie zlepšenie, najmä 
so zreteľom na oblasť ochrany spotrebiteľov, transparentnosť a ochranu údajov. Z toho 
dôvodu predkladá okruhy, ktorých sa týkajú pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

 Spracovanie osobných údajov užívateľov liekov ,ktoré sa uskutočňuje vo viacerých 
etapách procesu farmakovigilancie, by sa malo uskutočňovať v súlade so zásadami 
ochrany údajov stanovenými v smernici 95/46/ES.

 Navrhovaný súhrn základných informácií o bezpečnom a účinnom používaní liekov je 
potrebné odmietnuť, pretože koncepcia „podstatných informácií“ je zavádzajúca 
a môže spôsobiť nedorozumenia.

 Hlásenia pacientov môžu byť novým príspevkom k porozumeniu nežiaducich účinkov 
lieku, ako to bolo aj v prípade paroxetínu (Deroxat/Seroxat), antidepresíva, v prípade 
ktorého sa vďaka hláseniu pacientov zistilo, že zvyšoval riziko samovrážd 
a spôsoboval abstinenčné príznaky („elektrická hlava“), keď chceli pacienti ukončiť 
svoju liečbu. 

 Užívatelia by mali svoje hlásenia zasielať priamo vnútroštátnym orgánom. 
Decentralizované systémy hlásenia, v prípade ktorých sú oznámenia do európskej 
databázy o všetkých nežiaducich účinkoch liekov (hlásené pacientmi, zdravotníckym 
personálom alebo farmaceutickými spoločnosťami) koordinované na vnútroštátnej 
úrovni, zvyšujú bezpečnosť ochrany údajov a zaručujú kvalitu údajov, ktoré sú 
zaregistrované na celoeurópskej úrovni. Blízkosť takisto umožňuje vnútroštátnym 
zdravotníckym orgánom: 
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- preskúmať hlásenia s cieľom doplniť cenné informácie, pričom uplatnia vlastné 
expertízy, 

- mať presné poznatky o nežiaducich účinkoch, ktoré sa vyskytli na ich území,
- a sprístupniť túto informáciu obyvateľom ich krajiny v ich jazyku (tak ako sa to už 

uskutočňuje v Spojenom kráľovstve a v Holandsku).
 Aj spotrebitelia a zdravotnícky personál by mali mať neobmedzený prístup 

k európskej centrálnej databáze Eudravigilance v záujme toho, aby sa zabránilo 
opakovaným nežiaducim účinkom liekov, ktorým je možné predchádzať tak, 
že sa zabezpečí ľahký prístup k overeným informáciám. Je to účinný spôsob, ako 
zaobchádzať s nerovnakými informáciami o nežiaducich účinkoch liekov medzi 
členskými štátmi. Tento verejný prístup k databáze Eudravigilance je potrebný na to, 
aby sa obnovila dôvera občanov v schopnosť zdravotníckych orgánov chrániť verejné 
zdravie. 

 Využitie formátu webovej stránky na zasielanie hlásení by malo byť doplnené o iné 
prostriedky, ako sú elektronická pošta, fax a telefón, tak ako je to v USA a Spojenom 
kráľovstve, v záujme toho, aby sa nevylúčili osoby, ktoré nemajú prístup k internetu 
alebo ho nevedia používať, a aby sa zlepšilo hlásenie pacientov. 

 Všetky hodnotiace správy o liekoch v rámci vnútroštátnych a európskych systémov 
farmakovigilancie by mali byť prístupné pre verejnosť. Ak ide o mimoriadne veľký 
záujme verejnosti, ako je to aj v prípade údajov týkajúcich sa farmakovigilancie, je 
potrebné, aby bola vždy zaručená úplná transparentnosť. 

 Financovanie systémov farmakovigilancie by malo zostať verejné vzhľadom 
na uznanie zodpovednosti orgánov verejnej správy, pokiaľ ide o ochranu ich 
obyvateľov, a v záujme toho, aby sa zaručila nezávislosť týchto systémov. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Do databázy Eudravigilance by mali 
mať neobmedzený prístup príslušné orgány 
členských štátov, agentúra a Komisia. 
Prístup do nej by mali mať aj držitelia 
rozhodnutia o registrácii v rozsahu 
potrebnom na splnenie ich povinností v 
súvislosti s farmakovigilanciou.

2. Do databázy Eudravigilance by mali 
mať neobmedzený prístup príslušné orgány 
členských štátov, agentúra a Komisia. 
Prístup do nej by mali mať aj držitelia 
rozhodnutia o registrácii, zdravotnícky 
personál a verejnosť, pričom je potrebné 
zaručiť ochranu osobných údajov.
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Agentúra zabezpečí, aby zdravotnícky 
personál a verejnosť mali prístup do 
databázy Eudravigilance v primeranom 
rozsahu, pričom sa musí zaručiť ochrana 
osobných údajov;
Údaje v databáze Eudravigilance sa 
sprístupnia verejnosti v agregovanom 
formáte spolu s objasnením spôsobu 
výkladu údajov.

Údaje v databáze Eudravigilance 
sa sprístupnia verejnosti v agregovanom 
formáte spolu s objasnením spôsobu 
výkladu údajov.

Or. en

Odôvodnenie
Systém farmakovigilancie by mal byť v plnej miere transparentný v záujme toho, aby 
sa zaručili úplné informácie o všetkých zainteresovaných stranách, predovšetkým preto, 
aby sa obnovila dôvera pacientov a občanov v spoľahlivosť zdravotníckych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Verejnosť môže požiadať o hlásenia 
týkajúce sa jednotlivých prípadov 
nežiaducich účinkov, ktoré obsahuje 
databáza Eudravigilance. Tieto hlásenia 
predloží agentúra alebo príslušný 
vnútroštátny orgán, od ktorého(-ej) sú 
vyžiadané, do 90 dní, ak zverejnenie 
neohrozí anonymitu subjektov hlásení.

3. Verejnosť môže požiadať o hlásenia 
týkajúce sa jednotlivých prípadov 
nežiaducich účinkov, ktoré obsahuje 
databáza Eudravigilance. Tieto hlásenia 
predloží agentúra alebo príslušný 
vnútroštátny orgán, od ktorého(-ej) sú 
vyžiadané, do 90 dní, pričom sa zaručí 
ochrana osobných údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Systém farmakovigilancie by mal byť v plnej miere transparentný v záujme toho, aby 
sa zaručili úplné informácie o všetkých zainteresovaných stranách, predovšetkým preto, 
aby sa obnovila dôvera pacientov a občanov v spoľahlivosť zdravotníckych orgánov. Mali by 
sa dodržiavať ustanovenia o ochrane údajov. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 26 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) zhrnutie každej schôdze výborov 
uvedených v článku 56 ods. 1 písm. a) a 
aa) tohto nariadenia a koordinačnej 
skupiny, pokiaľ ide o činnosti v oblasti 
farmakovigilancie;

(2) podrobný protokol z každej schôdze 
výborov uvedených v článku 56 ods. 1 
písm. a) a aa) tohto nariadenia a 
koordinačnej skupiny, pokiaľ ide o činnosti 
v oblasti farmakovigilancie;

Or. en

Odôvodnenie

Systém farmakovigilancie by mal byť v plnej miere transparentný v záujme toho, aby 
sa zaručili úplné informácie o všetkých zainteresovaných stranách, predovšetkým preto, 
aby sa obnovila dôvera pacientov a občanov v spoľahlivosť zdravotníckych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 28b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík v súlade v 
odsekom 1 tohto článku odporučí zmenu, 
pozastavenie platnosti alebo zrušenie 
rozhodnutia o registrácii, Výbor pre 
humánne lieky prijme stanovisko 
zohľadňujúce odporúčanie a Komisia 
prijme rozhodnutie v súlade s článkom 10.

2. Ak Poradný výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík v súlade v 
odsekom 1 tohto článku prijme stanovisko 
o zmene, pozastavení platnosti alebo 
zrušení rozhodnutia o registrácii, Komisia 
prijme rozhodnutie v súlade s článkom 10.

Toto stanovisko Poradného výboru pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík 
a rozhodnutie Komisie sa bezodkladne 
sprístupnia verejnosti.

Or. en
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Odôvodnenie

Systém farmakovigilancie by mal byť v plnej miere transparentný v záujme toho, aby sa 
zaručili úplné informácie o všetkých zainteresovaných stranách, predovšetkým preto, aby sa 
obnovila dôvera pacientov a občanov v spoľahlivosť zdravotníckych orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 67 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Príjem agentúry pozostáva z príspevku 
Spoločenstva a poplatkov, ktoré platia 
podniky za získanie a zachovanie 
rozhodnutí o registrácii v Spoločenstve a 
za iné služby poskytované agentúrou alebo 
koordinačnou skupinou pri plnení ich úloh 
v súlade s článkami 107c, 107e, 107g, 107l 
a 107r smernice 2001/83/ES.“

„Príjem agentúry pozostáva z príspevku 
Spoločenstva a poplatkov, ktoré platia 
podniky za získanie a zachovanie 
rozhodnutí o registrácii v Spoločenstve a 
za iné služby poskytované agentúrou alebo 
koordinačnou skupinou pri plnení ich úloh 
v súlade s článkami 107c, 107e, 107g, 107l 
a 107r smernice 2001/83/ES a bodom 28b 
tohto nariadenia.. Európsky parlament 
a Rada (ďalej sa budú uvádzať pod 
spoločným názvom rozpočtový orgán) 
v prípade potreby opätovne preskúmajú 
príspevok na úrovni Spoločenstva na 
základe hodnotenia potrieb a zohľadnenia 
úrovne nákladov.

Or. en

Odôvodnenie

Agentúra musí mať k dispozícii dostatočný objem rozpočtových prostriedkov, aby mohla plniť 
svoje dôležité úlohy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 67 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„4. Činnosti týkajúce sa farmakovigilancie, 
fungovania komunikačných sietí a 
trhového dozoru nepretržite kontroluje 
Správna rada, aby sa zaručila nezávislosť 
agentúry. To nevylučuje vyberanie 
poplatkov zo strany agentúry, ktoré majú 
zaplatiť držitelia rozhodnutia o registrácii 
za vykonávanie týchto činností.“ 

„4. Na činnosti týkajúce sa 
farmakovigilancie, fungovania 
komunikačných sietí a trhového dozoru sa 
vyčlenia primerané verejné finančné 
prostriedky v závislosti od úlohy, ktorú 
majú plniť.

Or. en

Odôvodnenie

Orgány verejnej správy sú zodpovedné za financovanie farmakovigilancie, pretože musia 
chrániť verejné zdravie a pretože prevzali zodpovednosť za udelenie povolenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Požiadavka, aby bol súhrn základných 
informácií potrebných na bezpečné a 
účinné užívanie liekov zapracovaný do 
súhrnu charakteristických vlastností lieku 
a príbalového letáku podľa článku 11 
písm. 3a a článku 59 ods. 1 písm. aa) 
smernice 2001/83/ES, zmenenej a 
doplnenej smernicou …/…/ES, ktorá sa 
uplatňuje na lieky registrované podľa 
nariadenia (ES) č. 726/2004 na základe 
jeho článku 9 ods. 4, písm. a) a d), platí 
pre rozhodnutie o registrácii vydané pred 
dátumom stanoveným v článku 3 druhom 
pododseku tohto nariadenia od dátumu 
predĺženia tohto rozhodnutia alebo od 
uplynutia trojročnej lehoty začínajúcej 
uvedeným dátumom podľa toho, ktorý je 
prvý.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh je v súlade s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom 
spravodajcu k písmenu aa) článku 59 ods. 1 smernice 2001/83/ES.


