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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Oba tieto návrhy (nariadenie a smernica) o farmakovigilancii sa týkajú nanajvýš aktuálnej 
témy. Polemika týkajúca sa vakcíny proti chrípke AH1N1, ktorá bola uvedená na trh po veľmi 
rýchlej procedúre, ozrejmuje stratu dôvery občanov v schopnosť úradov zabezpečiť ich 
ochranu. Podľa najnovšej štúdie nemá 61 % francúzskych lekárov úmysel nechať sa očkovať. 
Táto situácia znova jasne ozrejmuje, že Európska únia musí disponovať účinnou politikou v 
oblasti farmakovigilancie, aby mohla občanom poskytovať istotu a chrániť ich.

V posledných rokoch sa, žiaľ, vyskytlo niekoľko prípadov, keď lieky síce boli registrované po 
skončení klasického postupu, ale mali nezanedbateľné vedľajšie účinky: 
– rofekoxib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®), protizápalový liek, ktorý nie je účinnejší ako 

ibuprofen a ktorý spôsobil tisíce smrteľných kardiovaskulárnych príhod, bol schválený v roku 
1999 a stiahnutý z trhu v roku 2004;
– paroxetín: antidepresívum (Deroxat®, Seroxat®), ktoré zvyšovalo riziko samovrážd; 
– rimonabant (Acomplia®): liek proti obezite, ktorý bol registrovaný bez dostatočného 
hodnotenia a stiahnutý z trhu jeden a pol roka po jeho uvedení na trh.
Viacero súdnych procesov ukázalo, že farmaceutické podniky majú tendenciu čo najdlhšie 
zatajovať informácie o nežiaducich účinkoch svojich liekov, ktoré by mohli nepriaznivo 
ovplyvniť predaj. 
V každom z týchto prípadov bolo možné pozorovať, že v dôsledku pomalého rozhodovacieho 
postupu a nezverejňovania informácií o nežiaducich účinkoch pacienti utrpeli škodu. 

Vplyv takýchto vedľajších účinkov z hľadiska ľudského zdravia je neprijateľný. Pokiaľ ide o 
finančné náklady, pohybujú sa v obrovských číslach a znáša ich spoločnosť ako celok, pretože 
sa týkajú 5 % prípadov hospitalizácie a 5 % prípadov úmrtí v nemocniciach. 

Od hodnotenia cez dohľad a informácie týkajúce sa lieku po registráciu

Pred udelením rozhodnutia o registrácii je potrebné vykonať hodnotenie lieku. Vykonáva sa v 
obmedzenom časovom období na skupine vybraných pacientov. Úlohou farmakovigilancie je 
následne rozšíriť naše poznatky o nežiaducich účinkoch s cieľom obmedziť škodu spôsobenú 
verejnosti.

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko sa obáva, že toto nariadenie oslabuje systém 
farmakovigilancie namiesto toho, aby ho posilňovalo, a to z nasledujúcich dôvodov: 

1. Plány riadenia rizík a iné postregistračné štúdie môžu slúžiť ako predpoklad pre menej 
rozsiahle hodnotenie pred registráciou. Tento postup musí zostať výnimkou. 

2. Zrušením povinnosti verejného financovania vzniká hrozba, že systém farmakovigilancie 
sa zredukuje na funkciu poskytovania služieb farmaceutickým podnikom. Spravodajkyňa 
výboru požiadaného o stanovisko namiesto toho navrhuje posilniť nezávislé vnútroštátne a 
regionálne systémy farmakovigilancie.

3. Posilnením kontroly podnikov nad zhromažďovaním, analýzou a vyhodnocovaním údajov 
sa tieto podniky dostávajú do neudržateľných konfliktov záujmov. Firmy musia mať možnosť 
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podieľať sa na štúdiách o nežiaducich účinkoch, ale iba pod kontrolou úradov, a v žiadnom 
prípade nie z monopolnej pozície.

4. Pri organizovaní zadávania údajov, ktoré sú priamo uchovávané v obrovskej databáze 
Eudravigilance, neexistuje postup, ktorý by zabezpečoval kvalitu obsahu databázy 
Eudravigilance. Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby údaje do 
databázy Eudravigilance zadávali výhradne príslušné orgány členských štátov zodpovedné za 
oblasť farmakovigilancie (pacienti ani farmaceutické podniky by nemali priamo zadávať 
údaje do tejto databázy, pretože by mohlo nastať riziko uchovávania príliš veľkého objemu 
nerelevantných údajov, čím by sa znemožnilo využívanie relevantných informácií).

5. Verejnosť a nezávislí experti majú len veľmi obmedzený prístup do databázy 
Eudravigilance. Transparentnosť informácií o farmakovigilancii je však nevyhnutná v záujme 
obnovenia dôvery občanov v zdravotnícke orgány. 

Viaceré návrhy sú však stále príliš váhavé a mali by sa posilniť.

1. Formálne vytvorenie Európskeho poradného výboru pre riadenie rizík (PRAAC), ktorý 
nemá väčšie reálne právomoci ani väčšiu autonómiu ako súčasná pracovná skupinu pre 
fakmakovigilanciu, neprináša žiadnu významnú pridanú hodnotu.  
2. Nedostatočná transparentnosť, pokiaľ ide o údaje v oblasti fakmakovigilancie, zostáva 
pravidlom: napríklad pod zámienkou dôvernosti obchodných údajov neexistuje prístup k 
periodicky aktualizovaným správam o bezpečnosti (PSUR). Tieto správy, ako aj všetky 
hodnotiace správy sa musia bezodkladne zverejňovať.

Záverom:
 je potrebné posilniť kritériá umožňujúce vydávanie rozhodnutí o registrácii na 

bezpečnejšom základe, ktoré obsahujú požiadavku, aby nový liek znamenal ozajstný 
terapeutický pokrok; nemal by sa rozšírenej miere používať „zrýchlený“ postup; 

 je potrebné zabezpečiť kvalitu farmakovigilančných údajov;  
 treba zabezpečiť nástroje na zaistenie účinnej verejnej farmakovigilancie;
 je potrebné posilniť transparentnosť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Hlavné úlohy agentúry v oblasti (4) Hlavné úlohy agentúry v oblasti 
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farmakovigilancie stanovené v nariadení 
(ES) č. 726/2004 by sa mali zachovať a 
ďalej rozvíjať, najmä pokiaľ ide o správu 
farmakovigilančnej databázy Spoločenstva 
a siete na spracovanie údajov (ďalej len 
„databáza Eudravigilance“) a koordináciu 
oznamovania informácií týkajúcich sa 
bezpečnosti liekov členskými štátmi.

farmakovigilancie stanovené v nariadení 
(ES) č. 726/2004 by sa mali zachovať a 
ďalej rozvíjať, najmä pokiaľ ide o správu 
farmakovigilančnej databázy Spoločenstva 
a siete na spracovanie údajov (ďalej len 
„databáza Eudravigilance“), koordináciu 
oznamovania informácií týkajúcich sa 
bezpečnosti liekov členskými štátmi 
a informovanie verejnosti o otázkach 
bezpečnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Spotrebitelia majú právo na viac informácií o otázkach týkajúcich sa farmakovigilancie 
a o pomere rizika a benefitu ich liekov. Agentúra musí zohrávať významnú úlohu ako 
spoľahlivý nezávislý zdroj informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V záujme ochrany verejného zdravia 
by malo byť zabezpečené primerané 
financovanie činností agentúry týkajúcich 
sa farmakovigilancie. Malo by sa 
zabezpečiť, aby sa umožnilo primerané 
financovanie činností týkajúcich sa 
farmakovigilancie prostredníctvom 
vyberania poplatkov od držiteľov 
rozhodnutia o registrácii. Spravovanie 
týchto vyzbieraných prostriedkov by mala 
nepretržite kontrolovať Správna rada, aby 
sa zabezpečila nezávislosť agentúry.

(11) V záujme ochrany verejného zdravia 
by malo byť zabezpečené primerané 
financovanie činností agentúry týkajúcich 
sa farmakovigilancie.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20a. Toto nariadenie sa uplatňuje bez 
toho, aby bola dotknutá smernica 
95/46/ES Európskeho parlamentu a Rady 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov 
a voľnom pohybe týchto údajov*, a bez 
toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane 
jednotlivcov so zreteľom na spracovanie 
osobných údajov inštitúciami a orgánmi 
Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto 
údajov**. Aby bolo možné zistiť, posúdiť 
a pochopiť nežiaduce účinky a zabrániť 
im, ako aj stanoviť a prijať opatrenia na 
zníženie rizík a zvýšenie benefitu liekov na 
účely ochrany verejného zdravia, mala by 
existovať možnosť spracúvať osobné 
údaje v rámci systému Eudravigilance 
a zároveň dodržiavať právne predpisy EÚ 
o ochrane údajov. 
* Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31.

** Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh sa týka veľmi citlivých osobných údajov, ktoré by sa mali v plnej miere chrániť. Pozri 
aj stanovisko Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z apríla 2009.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 
mu pomáha Výbor pre farmakovigilanciu 
uvedený v článku 56 ods. 1 písm. aa).

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o horizontálnu zmenu, ktorá je žiaduca v celom texte návrhu. Návrh ustanovuje zriadenie 
Poradného výboru pre hodnotenie farmakovigilančných rizík, ktorý sa má poveriť dôležitými  
úlohami v oblasti farmakovigilancie, ale ktorý má mať iba poradnú funkciu, a žiadne 
právomoci. Funkcia tohto výboru by sa mala posilniť, čo by sa malo odraziť v jeho názve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 14 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Vo výnimočných prípadoch a po 
konzultácii so žiadateľom sa môže 
rozhodnutie vydať len na základe 
požiadavky, že žiadateľ splnil určité 
podmienky, týkajúce sa najmä bezpečnosti 
lieku, informovania príslušných orgánov o 
všetkých udalostiach v súvislosti s jeho 
užívaním, a opatrení, ktoré treba prijať. 
Toto rozhodnutie sa môže vydať len vtedy, 
ak žiadateľ môže preukázať, že z 
objektívnych a dokázateľných dôvodov nie 
je schopný predložiť úplné údaje o 
účinnosti a bezpečnosti lieku za 
normálnych podmienok užívania a musí 
byť založené na jednom z odôvodnení 
uvedených v prílohe I k smernici 
2001/83/ES. Pokračovanie platnosti 
takéhoto rozhodnutia závisí od 
každoročného prehodnotenia týchto 
podmienok.

8. Vo výnimočných prípadoch a po
konzultácii so žiadateľom sa môže 
rozhodnutie vydať len na základe 
požiadavky, že žiadateľ zaviedol osobitné 
postupy, týkajúce sa najmä bezpečnosti 
lieku, informovania príslušných orgánov o 
všetkých udalostiach v súvislosti s jeho 
užívaním a opatrení, ktoré treba prijať. 
Toto rozhodnutie sa môže vydať len z 
objektívnych a dokázateľných dôvodov a
musí byť založené na jednom z odôvodnení 
uvedených v prílohe I k smernici 
2001/83/ES. Pokračovanie platnosti 
takéhoto rozhodnutia závisí od 
každoročného prehodnotenia týchto 
podmienok.
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Or. en

Odôvodnenie

Znenie existujúcich právnych predpisov zabezpečuje prísnejšie kritériá a lepšiu ochranu 
spotrebiteľa pred rizikom predčasného udelenia rozhodnutia o registrácii. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 25

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Agentúra v spolupráci s členskými štátmi 
pripraví štandardné internetové 
štruktúrované formuláre pre zdravotnícky 
personál a pacientov na hlásenie 
suspektných nežiaducich účinkov.

Agentúra v spolupráci s členskými štátmi 
pripraví štandardné internetové a iné 
štruktúrované formuláre pre zdravotnícky 
personál a pacientov na hlásenie 
suspektných nežiaducich účinkov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 26 – 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) programy zasadnutí a záznamy z 
porád, doplnené o prijaté rozhodnutia, 
podrobnosti o hlasovaní a vysvetlivky k 
hlasovaniu, vrátane menšinových 
stanovísk 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



PA\797090SK.doc 9/13 PE430.771v01-00

SK

Odôvodnenie

Podľa článku 126 písm. b) smernice 2004/27/ES „členské štáty zabezpečia, aby príslušný
orgán verejne sprístupnil svoj rokovací poriadok a rokovacie poriadky svojich výborov, 
programy svojich zasadnutí a záznamy zo svojich porád, doplnené o prijaté rozhodnutia, 
podrobnosti o hlasovaní a vysvetlivky k hlasovaniu, vrátane menšinových stanovísk“. Úrad 
pre potraviny a liečivá Spojených štátov (US Food and Drug Administration) tak už robí, ale 
v Európe sa to ešte nerealizuje. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Periodicky aktualizované správy o 
bezpečnosti hodnotí Poradný výbor pre 
hodnotenie farmakovigilančných rizík.

3. Výbor pre farmakovigilanciu vedecky 
hodnotí pomer rizika a benefitu lieku na 
základe všetkých dostupných informácií 
vrátane periodicky aktualizovaných správ 
a údajov zaregistrovaných v databáze 
Eudravigilance.

Do 90 dní od doručenia periodicky 
aktualizovanej správy o bezpečnosti 
vypracuje hodnotiacu správu, ktorú zašle 
držiteľovi rozhodnutia o registrácii.

Do 90 dní od doručenia periodicky 
aktualizovanej správy o bezpečnosti 
vypracuje vedeckú správu o pomere rizika 
a benefitu lieku, ktorú zašle držiteľovi 
rozhodnutia o registrácii a koordinačnej 
skupine.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii môže
agentúre do 30 dní od doručenia 
hodnotiacej správy predložiť pripomienky.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a 
koordinačná skupina môžu Výboru pre 
farmakovigilanciu do 30 dní od doručenia 
hodnotiacej správy predložiť pripomienky.

Na svojom prvom zasadnutí po skončení 
obdobia na predkladanie pripomienok 
držiteľa rozhodnutia o registrácii Poradný
výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík prijme 
hodnotiacu správu so zmenami alebo bez 
nich, pričom zohľadní všetky pripomienky, 
ktoré predložil držiteľ rozhodnutia o 
registrácii. 

Na svojom prvom zasadnutí po skončení 
obdobia na predkladanie pripomienok 
držiteľa rozhodnutia o registrácii a 
koordinačnej skupiny Výbor pre 
farmakovigilanciu prijme hodnotiacu 
správu so zmenami alebo bez nich, pričom 
zohľadní všetky predložené pripomienky.

Táto hodnotiaca správa sa 
prostredníctvom európskeho 
internetového portálu o bezpečnosti liekov 
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bezodkladne zverejnení od [vložte 
konkrétny dátum – 18 mesiacov od 
dátumu stanoveného v článku 3].

Or. fr

Odôvodnenie

Vedecká hodnotiaca správa, ktorú vypracúva spravodajca, vychádza z údajov poskytovaných 
podnikmi (periodicky aktualizované správy o bezpečnosti a údaje pochádzajúce z klinických 
skúšok a z postregistračných štúdií), ale aj z údajov poskytovaných systémami 
farmakovigilancie rôznych členských štátov (najmä hlásenia zdravotníckeho personálu a
pacientov).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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

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 schválenia správy Výbor 
pre farmakovigilanciu prijme stanovisko 
týkajúce sa zachovania, zmeny, 
pozastavenia platnosti alebo zrušenia 
príslušného rozhodnutia o registrácii.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 28 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Stanoviská a rozhodnutia uvedené v 
odsekoch 3 až 5 tohto článku sa zverejňujú 
prostredníctvom európskeho internetového 

6. Hodnotiace správy, stanoviská a 
rozhodnutia uvedené v odsekoch 3 až 5 
tohto článku sa zverejňujú prostredníctvom 
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portálu o bezpečnosti liekov uvedeného v 
článku 26.

európskeho internetového portálu o 
bezpečnosti liekov uvedeného v článku 26.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na požiadanie Komisie sa agentúra v 
spolupráci s členskými štátmi zúčastňuje 
na medzinárodnej harmonizácii a 
normalizácii technických opatrení v oblasti 
farmakovigilancie. 

Na požiadanie Komisie sa agentúra v 
spolupráci s členskými štátmi a so 
všetkými zainteresovanými stranami 
zúčastňuje na medzinárodnej harmonizácii 
a normalizácii technických opatrení v 
oblasti farmakovigilancie. Tieto činnosti 
musia vychádzať z potrieb pacientov a 
musia sa vykonávať s ohľadom na 
vedecké aspekty.

Or. fr

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh má zabezpečiť súdržnosť s pozmeňujúcimi 
a doplňujúcimi návrhmi k článku 108 smernice 2001/83/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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 

aa) Výbor pre farmakovigilanciu, ktorý je 
zodpovedný za postregistračné hodnotenie 
na účely farmakovigilancie týkajúce sa 
liekov registrovaných na základe 
centralizovaného postupu;
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sa farmakovigilancie humánnych liekov;

Or. fr

Odôvodnenie

Tento výbor musí mať rovnakú právomoc vydávať odporúčania ako európsky výbor 
zodpovedný za vydávanie rozhodnutí o registrácii (Výbor pre humánne lieky, CHMP). Po 
analýze a diskusiách týkajúcich sa hodnotení vykonaných členskými štátmi pod jeho 
dohľadom (systémy spravodajcov a spoluspravodajcov) musí mať tento výbor možnosť 
priamo navrhnúť Európskej komisii rozhodnutie o zrušení lebo zmene príslušného 
rozhodnutia o registrácii bez toho, aby konal pod záštitou výborov zodpovedných za 
vydávanie rozhodnutí o registrácii (CHMP alebo koordinačnej skupiny CMD).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 15 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 62 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty predložia agentúre mená 
národných expertov s overenými 
skúsenosťami v oblasti hodnotenia liekov, 
ktorí budú k dispozícii ako členovia 
pracovných a vedeckých poradných skupín 
výborov uvedených v článku 56 ods. 1 
spolu s údajmi o ich kvalifikácii a 
špecifických oblastiach expertízy.

Členské štáty predložia agentúre mená 
národných expertov s overenými 
skúsenosťami v oblasti hodnotenia liekov, 
ktorí budú k dispozícii ako členovia 
pracovných a vedeckých poradných skupín 
výborov uvedených v článku 56 ods. 1 
spolu s údajmi o ich kvalifikácii a 
špecifických oblastiach expertízy, ako aj o 
stupni ich nezávislosti voči 
farmaceutickým podnikom. 

Or. fr

Odôvodnenie

Viaceré príklady rozhodnutí, ktoré sa zmenili v nadväznosti na vytvorenie novej skupiny 
expertov, nabádajú na opatrnosť v súvislosti s existenciou prepojených záujmov týchto 
expertov a farmaceutických podnikov. Vyhlásenia o prepojení záujmov nepostačujú na to, aby 
na nich nebol vyvíjaný tlak.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 67 – odsek 4

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. Činnosti týkajúce sa farmakovigilancie, 
fungovania komunikačných sietí a 
trhového dozoru nepretržite kontroluje 
Správna rada, aby sa zaručila nezávislosť 
agentúry. Tieto činnosti získavajú 
primerané verejné financovanie, 
zodpovedajúce prideleným úlohám.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa činnosti v oblasti farmakovigilancie aj naďalej financovali z verejných 
prostriedkov, aby sa zabránilo konfliktu záujmov. Znenie bývalého odseku 4 by sa malo 
zachovať.


