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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tieto dva návrhy (nariadenie a smernica) o farmakovigilancii priamo súvisia s 
najaktuálnejšími udalosťami. Polemika okolo vakcíny proti chrípke AH1N1, ktorá bola 
uvedená na trh prostredníctvom urýchleného postupu, ilustruje stratu dôvery občanov v 
schopnosť orgánov zabezpečiť ich ochranu. Nedávna štúdia ukázala, že 61 % francúzskych 
lekárov nemalo v úmysle dať sa zaočkovať. Tieto súvislosti ešte viac zdôrazňujú potrebu, aby 
Európska únia vypracovala účinnú politiku farmakovigilancie s cieľom uistiť a chrániť 
občanov.

V posledných rokoch môžeme, žiaľ, citovať niekoľko liekov, ktoré aj napriek tomu, že boli 
uvedené na trh na základe klasického postupu, vyvolali nezanedbateľné vedľajšie účinky: 
– rofecoxib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), protizápalový liek, ktorý nebol účinnejší ako ibuprofén 

a ktorý spôsobil tisícky smrteľných kardiovaskulárnych prípadov, bol povolený v roku 1999 
a v roku 2004 bol stiahnutý z trhu,
– paroxetín: antidepresívum (Deroxat, Seroxat), ktoré spôsobovalo zvýšenie rizika 
samovraždy;
– rimonabant (Acomplia): liek oproti obezite, ktorý bol uvedený na trh bez dostatočného 
hodnotenia a stiahnutý z európskeho trhu rok a pol po tom, ako sa začal predávať.
Viaceré súdne procesy preukázali, že farmaceutické podniky sa snažia čo najdlhšie skrývať 
nežiaduce účinky svojich liekov, ktoré by mohli zhoršovať predaj. 
V každom takomto prípade sme mohli vidieť, že pomalosť rozhodovacieho procesu a 
zadržiavanie informácií o nežiaducich účinkoch ohrozovali pacientov. 

Ľudské obete takýchto nežiaducich účinkov sú neakceptovateľné a finančné náklady, ktoré s 
nimi súvisia, sú enormné a znáša ich spoločnosť, pretože sa týkajú 5 % hospitalizácie a 5 % 
príčin úmrtia v nemocnici. 

Od vyhodnotenia k uvedeniu na trh cez dohľad a informácie o lieku

Pred rozhodnutím o registrácii sa musí liek vyhodnotiť. Hodnotenie prebieha počas 
obmedzeného času na vzorke vybraných pacientov. Úlohou farmakovigilancie je rozšíriť 
následne naše poznatky o nežiaducich účinkoch s cieľom obmedziť škodlivé následky na 
obyvateľstve.

Spravodajkyňa sa obáva, že smernica oslabí systém farmakovigilancie, namiesto toho, aby ho 
posilnila, a to z týchto dôvodov: 

1. Plány na riadenie rizík a iné štúdie po vydaní rozhodnutia o registrácii môžu slúžiť ako 
záruka s cieľom znížiť prísnosť hodnotenia, ktoré predchádza rozhodnutiu o registrácii. 
Takéto prípady by mali byť výnimkou. 

2. Ukončenie povinnosti verejného financovania prináša hrozbu, že sa systém 
farmakovigilancie obmedzí na úroveň poskytovateľa služieb pre farmaceutické firmy. 
Spravodajkyňa naopak navrhuje, aby sa nezávislé vnútroštátne a regionálne systémy 
farmakovigilancie posilnili.
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3. Posilňovanie kontroly firiem nad zhromažďovaním, analýzou a výkladom údajov ich stavia 
do neudržateľnej pozície konfliktu záujmov. Firmy musia mať možnosť zapájať sa do štúdií 
nežiaducich účinkov, ale pod kontrolou orgánov a v nijakom prípade nie v monopolnej 
pozícii.

4. Organizácia získavania údajov zhromažďovaných priamo v elektronickej megadatabáze 
Eudravigilance bez postupu, ktorý zabezpečí kvalitu obsahu databázy Eudravigilance. 
Spravodajkyňa navrhuje, aby do databázy Eudravigilance vkladali údaje výhradne orgány 
členských štátov, ktoré sú kompetentné v oblasti farmakovigilancie (pacienti a farmaceutické 
podniky nemôžu priamo vkladať údaje z dôvodu existencie rizika, že by vznikla neprehľadná 
situácia, čím by sa relevantné údaje stali nepoužiteľnými.

5. Vo veľkej miere obmedzený prístup verejnosti a nezávislých odborníkov do databázy 
Eudravigilance. Transparentnosť údajov farmakovigilancie je nevyhnutná na obnovenie 
dôvery občanov v zdravotné orgány. 

Viaceré návrhy sú ešte príliš nevýrazné a musia sa posilniť:

1. Formalizácia európskeho poradného výboru pre riadenie rizík bez toho, aby mal reálne 
väčšiu právomoc a nezávislosť v porovnaní so súčasnou Pharmacovigilance working party, 
nepredstavuje veľký prínos. 
2. Pretrváva neprehľadnosť farmakovigilančných údajov: napr. nemožnosť prístupu 
k periodicky aktualizovaným správam o bezpečnosti(PSUR) pod zámienkou obchodného 
tajomstva. Tieto PSUR a hodnotiace správy sa musia bezodkladne sprístupniť verejnosti.

Na záver:
 posilniť kritéria, ktoré umožňujú vydať spoľahlivejšie rozhodnutie o registrácii a 

ktoré zahŕňajú požiadavku, aby nový liek priniesol skutočný terapeutický pokrok, 
nezovšeobecniť „fast track“, 

 zaručiť kvalitu farmakovigilančných údajov, 
 zabezpečiť prostriedky účinnej verejnej farmakovigilancie,
 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:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Plánovanie farmakovigilancie pre 
každý jeden liek držiteľom rozhodnutia 
o registrácii by malo prebiehať v kontexte 
systému riadenia rizík a úmerne 
k identifikovaným, potenciálnym rizikám 
a k potrebe získania doplňujúcich 
informácií o lieku. Zároveň by sa malo 
počítať s tým, že všetky kľúčové opatrenia 
v rámci riadenia rizík budú 
obsahom podmienok registrácie.

(7) Plánovanie farmakovigilancie pre 
každý jeden liek držiteľom rozhodnutia 
o registrácii by malo prebiehať v kontexte 
systému riadenia rizík a úmerne 
k identifikovaným, potenciálnym rizikám 
a k potrebe získania doplňujúcich 
informácií o lieku. Zároveň by sa malo 
počítať s tým, že všetky kľúčové opatrenia 
v rámci riadenia rizík budú 
obsahom podmienok registrácie. Ak 
podmienky zahrnuté v rozhodnutí o 
registrácii nebudú v stanovenom termíne 
splnené, mali by mať príslušné orgány 
právomoc a náležité zdroje na okamžité 
pozastavenie alebo zrušenie rozhodnutia o 
registrácii. 

Or. en

Odôvodnenie
Podľa skúseností spoločnosti v mnohých prípadoch neboli schopné vypracovať 
postregistračné štúdie bezpečnosti, keď boli o to požiadané. Výsledkom je neistota lekárov a 
pacientov, či sú niektoré dôležité lieky používané na liečbu ochorení, ako je rakovina a 
srdcové ochorenia, skutočne účinné. Preto je potrebné zaviesť v legislatíve právnych 
predpisoch prísnejšie požiadavky, aby sa zabezpečilo, že farmaceutické spoločnosti dokončia 
sľúbené štúdie.

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 

(9) V prípade – keď liečebné potreby 
nebudú uspokojené – 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 
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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“).

a zdravotnícky personál by sa mali 
podnecovať k hláseniam všetkých 
údajných nežiaducich účinkov na uvedené 
lieky, čo by sa malo označiť špecifickým 
symbolom na vonkajšom obale a 
príslušným výkladom v letáku, 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 varovanie v prípade intenzívne sledovaných liekov pomôže zdravotníckemu 
personálu i pacientom rozpoznať nové lieky, ktoré sa intenzívne kontrolujú, a zvýši ich 
povedomie o hlásení všetkých nežiaducich účinkov, ktoré by sa mohli objaviť, ako to už vo 
svojej správe odporúčal Lekársky inštitút USA v roku 2006. Toto opatrenie by sa mohlo ešte 
zdokonaliť pridaním piktogramu na balenie, napríklad čierneho trojuholníka (   ), ktorý už 
dobre poznajú a používajú v niektorých členských štátoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V snahe umožniť zdravotníckemu 
personálu a pacientom ľahko 
identifikovať najdôležitejšie informácie 
o lieku, ktorý používajú, súhrn 
charakteristických vlastností lieku 
a príbalový leták by mali obsahovať
stručný odsek týkajúci sa dôležitých 
informácií o lieku a informácií 
o minimalizovaní jeho rizík 
a maximalizovaní jeho benefitov.

(10) Do piatich rokov od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice predloží Komisia 
po predchádzajúcich konzultáciách s 
organizáciami pacientov a spotrebiteľov, 
odbornými organizáciami zdravotníckych 
pracovníkov, členskými štátmi a ďalšími 
zúčastnenými stranami Európskemu 
parlamentu a Rade hodnotiacu správu, v 
ktorej posúdi zrozumiteľnosť súhrnov 
charakteristík výrobku a príbalových
letákov.
Po analýze týchto údajov predloží Komisia 
v prípade potreby návrhy na zlepšenie 
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vonkajšej úpravy a obsahu súhrnov 
charakteristík výrobku a príbalového 
letáka s cieľom zabezpečiť, že budú 
náležitým zdrojom informácií pre bežnú 
verejnosť i zdravotníckych pracovníkov.

Or. en

Odôvodnenie
Pojem súhrn je problematický; dôležitejšie je, aby správa bola napísaná zrozumiteľne, čím sa 
zabezpečí, že si pacient prečíta všetky potrebné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) V snahe zlepšiť koordináciu zdrojov 
medzi členskými štátmi by členský štát 
mal mať právo delegovať určité úlohy 
týkajúce sa farmakovigilancie na iný 
členský štát.

(17) Každý členský štát by mal byť 
zodpovedný za dohľad nad nežiaducimi 
účinkami, ktoré sa vyskytnú na jeho 
území. V snahe zlepšiť odbornú úroveň v 
oblasti farmakovigilancie je potrebné 
nabádať členské štáty, aby organizovali 
odborné školenia a aby si navzájom 
pravidelne vymieňali informácie a 
odborné skúsenosti.

Or. en

Odôvodnenie
Každý členský štát by mal byť plne zodpovedný za zisťovanie a následné kroky v prípade 
akejkoľvek nežiaducej udalosti, ktorá súvisí s liekom predávaným na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Aby bolo možné zvýšiť úroveň 
transparentnosti procesov súvisiacich 
s farmakovigilanciou, mali by členské štáty 
vytvoriť a prevádzkovať internetové 
portály pre bezpečnosť liekov. V tejto 
súvislosti by mali držitelia rozhodnutia 
o registrácii predbežne upozorniť orgány 

(19) Aby bolo možné zvýšiť úroveň 
transparentnosti procesov súvisiacich 
s farmakovigilanciou, mali by členské štáty 
vytvoriť a prevádzkovať internetové 
portály pre bezpečnosť liekov. Držitelia 
rozhodnutia o registrácii by mali byť 
povinní predkladať orgánom na 
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o bezpečnostných oznámeniach a orgány 
by sa o takomto upozornení mali 
navzájom informovať.

predbežné rozhodnutie bezpečnostné 
oznámenia, ktoré plánujú rozširovať.
Po prijatí takejto žiadosti by sa mali 
orgány navzájom bezodkladne predbežne 
upozorniť o uvedených bezpečnostných 
oznámeniach.

Or. en

Odôvodnenie
Je dôležité zabezpečiť, aby žiadne informácie, ktoré spoločnosti poskytujú verejnosti o 
liekoch, nemali propagačný charakter. Zásada predbežného potvrdenia informácií sa už 
uplatňuje pri príbalových letákoch, verejných kampaniach a takisto v návrhu informácií pre 
verejnosť o predpisovaných liekoch, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje; v záujme 
konzistentnosti by sa mala uplatňovať aj pri informáciách o farmakovigilancii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Aby bolo možné chrániť verejné 
zdravie, mali by príslušné vnútroštátne 
orgány poskytnúť primeranú finančnú 
podporu aktivitám súvisiacim 
s farmakovigilanciou. Primeraná finančná 
podpora pre farmakovigilančné aktivity by 
sa mala získať z výberu poplatkov. 
Riadenie takýchto kolektívnych fondov by 
však malo byť sústavne kontrolované 
príslušnými vnútroštátnymi orgánmi 
v snahe garantovať ich nezávislosť.

(28) Aby bolo možné chrániť verejné 
zdravie, mali by príslušné vnútroštátne 
orgány poskytnúť primeranú finančnú 
podporu aktivitám súvisiacim 
s farmakovigilanciou. 

Or. en

Odôvodnenie
Činnosti v rámci farmakovigilancie by sa mali financovať z verejných zdrojov nielen preto, 
aby sa zabezpečila ich nezávislosť, ale i preto, že členské štáty by mali byť za 
farmakovigilanciu plne zodpovedné (aj čo sa týka financovania), pretože znášajú náklady 
spojené s vedľajšími účinkami, pokiaľ ide o chorobnosť i úmrtnosť. Podľa Európskej komisie 
„sa odhaduje, že 5 % všetkých hospitalizácií je spôsobených nežiaducimi účinkami liekov, 
5 % všetkých hospitalizovaných pacientov trpí nežiaducim účinkom lieku a nežiaduce účinky 
liekov sú piatou najbežnejšou príčinou smrti počas hospitalizácie.“
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Táto smernica sa uplatňuje bez 
toho, aby bola dotknutá smernica 
Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES 
z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických 
osôb pri spracovaní osobných údajov a 
voľnom pohybe týchto údajov* ani 
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**. Na účely 
zisťovania, vyhodnocovania a chápania 
nežiaducich účinkov, predchádzania im, 
stanovovania a prijímania opatrení na 
zníženie rizika a zvýšenie benefitov liekov 
v záujme ochrany verejného zdravia by 
malo byť možné spracovávať osobné 
údaje v rámci systému Eudravigilance a 
zároveň dodržiavať právne predpisy EÚ 
týkajúce sa ochrany údajov. Tento účel 
predstavuje dôležitý verejný záujem, ktorý 
môže byť odôvodniteľný, ak sa 
identifikovateľné zdravotné údaje 
spracúvajú len v nevyhnutných prípadoch 
a ak zúčastnené strany posúdia túto 
potrebu na každom stupni procesu 
farmakovigilancie.
*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 informácií, ktoré treba v plnej miere chrániť . Pozri aj 
stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z apríla 2009.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) bod 11 sa nahrádza týmto: vypúšťa sa;
"11) Nežiaduci účinok: Reakcia na liek, 
ktorá je škodlivá a nechcená.“;

Or. fr

Odôvodnenie
Navrhuje sa prevziať pôvodné znenie (čl. 1 odsek 11 konsolidovanej smernice 2001/83/ES), v 
ktorom sa spresňuje, že ide o normálne užívanie a ktoré zabraňuje zámene najmä s prípadmi 
nesprávneho užívania alebo zneužívania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno c
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

15) Postregistračná štúdia bezpečnosti: 
akákoľvek štúdia registrovaného lieku 
vypracovaná s cieľom identifikovať, 
opísať, príp. kvantifikovať ohrozenie
bezpečnosti, potvrdzujúca bezpečnostný
profil lieku alebo merajúca účinnosť 
opatrení na riadenie rizík.“;

15) Postregistračná farmakovigilančná
štúdia: akákoľvek štúdia urýchlene
registrovaného lieku v záujme verejného 
zdravia v prípade neexistencie 
terapeutickej alternatívy alebo 
uskutočnená na žiadosť zdravotných 
orgánov po registrácii lieku, ktorej cieľom 
je identifikovať, opísať, príp. kvantifikovať 
neželateľné účinky alebo vyhodnotiť
profil nežiaducich účinkov lieku 
a porovnávajúca jeho prínos a riziko alebo 
merajúca účinnosť opatrení na riadenie 
rizík;

Or. fr

Odôvodnenie
Cieľom štúdie uskutočnenej po rozhodnutí o registrácii je dohliadať na nežiadúce účinky 
liekov na ľuďoch. Jej cieľom nie je dohliadať na „poregistračnú bezpečnosť“. Bezpečnostné 
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poregistračné štúdie nesmú slúžiť na jednoduchšie získanie rozhodnutia o registrácii v 
dôsledku neexistencie dostatočného hodnotenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno d
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 28b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28b) Systém riadenia rizík: súhrn 
farmakovigilančných aktivít a zásahov 
určených na identifikáciu, charakteristiku, 
prevenciu alebo minimalizáciu rizík vo 
vzťahu k liekom vrátane hodnotenia 
účinnosti takýchto zásahov.

b) Systém riadenia rizík: súhrn osobitných
farmakovigilančných aktivít a zásahov 
určených na kvantifikáciu alebo prevenciu 
rizík, ktoré sa spájajú s liekom, vrátane 
hodnotenia účinnosti takýchto zásahov, 
alebo urýchlenú identifikáciu nových 
rizík.

Or. fr

Odôvodnenie
Všetky lieky na európskom trhu musia byť podrobené dôslednému dohľadu v rámci 
všeobecného systému farmakovigilancie, ktorého efektivita sa musí zvýšiť na európskej a 
zároveň vnútroštátnej úrovni. Cieľom systému riadenia rizík nesmie byť „identifikácia rizika 
spojeného s liekom“: To je úlohou hodnotenia pred vydaním rozhodnutia o registrácii. 
Systém riadenia rizík musí umožniť prevenciu rizík, ktoré už bol identifikované počas 
hodnotenia pred vydaním rozhodnutia o registrácii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno d
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – bod 28c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

28c) Farmakovigilančný systém: systém, 
ktorý využívajú držitelia rozhodnutia 
o registrácii a členské štáty pri plnení úloh 
a kompetencií uvedených v hlave IX a 
zameraných na monitorovanie 
bezpečnosti registrovaného lieku 
a detekciu akejkoľvek zmeny v ich 
pomeroch rizika a benefitu.

28c) Farmakovigilančný systém: systém, 
ktorý umožňuje držiteľom rozhodnutia 
o registrácii a členským štátom pri plnení 
úloh a kompetencií uvedených v hlave IX:
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a) zhromaždiť informácie užitočné na 
vykonávanie dohľadu nad liekmi, najmä 
ich nežiaduce účinky na ľuďoch vrátane 
prípadov nesprávneho užívania, 
zneužívania liekov a nesprávnej 
medikácie; a

b) vedecké vyhodnotenie týchto informácií 
a detekciu akejkoľvek zmeny pri 
porovnaní prínosu a rizika povolených 
liekov.

Or. fr

Odôvodnenie
Farmakovigilancia je vedecká disciplína založená na pozorovaní, ktorá slúži v prvom rade 
pacientom. Jej cieľom nie je dohliadať na „bezpečnosť liekov“ (nepresný výraz, ktorý uvádza 
do omylu v dôsledku pozitívneho zafarbenia): farmakovigilančné údaje nie sú obchodnými 
údajmi, ktoré zhromažďujú firmy v rámci popredajného servisu. Cieľom farmakovigilancie je 
dohliadať na nežiaduce účinky liekov na ľuďoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1 – písmeno da (nové)
Smernica 2001/83/ES
Článok 1 – body 32a, 32b a 32c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) Vkladajú sa tieto body:
„32a) nesprávna medikácia: zabudnutie 
alebo neúmyselné vykonanie aktu 
spojeného s liekom, ktorý môže vyvolať 
riziko alebo mať nežiaduci účinok na 
pacienta. Nesprávnej medikácii sa dá 
v podstate vyhnúť, pretože svedčí o tom, 
čo sa malo vykonať a čo sa nevykonalo 
počas liečby pacienta pomocou liekov. 
Nesprávna medikácia sa môže týkať 
jednej alebo viacerých etáp obehu lieku, 
napr. výberu zo zoznamu liekov, 
predpísania, užívania, analýzy lekárskych 
predpisov, lekárnickej prípravy, 
uskladnenia, výdaja, administratívy, 
informovania a terapeutického dohľadu, 
ale tiež ich medzistupňov zasielania alebo 
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prepisu.
32b) nesprávne užívanie: užívanie, ktoré 
nezodpovedá odporúčaniam v súhrne 
charakteristík výrobku. 
32c) užívanie mimo rozsah odôvodnených 
lekárskych indikácií: osobitné prípady 
užívania, ktoré zámerne nezodpovedá 
odporúčaniam v časti „indikácie“ súhrnu 
charakteristík výrobku.“

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 2001/83/ES
Článok 11 – bod 3a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) vkladá sa tento bod 3a: vypúšťa sa
„3a. súhrn dôležitých informácií 
nevyhnutných na bezpečné a účinné 
užívanie lieku;“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 2001/83/ES
Článok 11 – pododsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„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 

V prípade liekov na zozname uvedenom 
v článku 23 nariadenia (ES) č. 726/2004 
má takýto leták obsahovať vyhlásenie: 
„Tento novoregistrovaný liek je dôsledne 
monitorovaný v záujme zvýšenia 
informovanosti o jeho nežiaducich 
účinkoch. Všetky údajné nežiaduce účinky 
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vnútroštátneho príslušného orgánu).“ je potrebné oznámiť (názov a internetová 
adresa vnútroštátneho príslušného 
orgánu).“ K vyhláseniu sa priloží obrátený 
čierny trojuholník  . Čierny trojuholník 
sa použije aj na vonkajšom obale.

Or. en

Odôvodnenie
Splnomocnenie pacienta a zdravotníckeho personálu: musia chápať, prečo majú podávať 
správy, ak chceme naozaj podporiť nahlasovanie nežiaducich účinkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 7
Smernica 2001/83/ES
Článok 21 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Príslušné vnútroštátne orgány vypracujú 
hodnotiacu správu a pripomienky k súboru, 
z hľadiska výsledkov farmaceutických 
a predklinických testov, klinických 
skúšok, systému riadenia rizík 
a farmakovigilančného systému 
príslušného lieku. Hodnotiaca správa sa 
aktualizuje vždy, keď sa objavia nové 
informácie dôležité pre hodnotenie kvality, 
bezpečnosti alebo účinnosti príslušného 
lieku.

4. Príslušné vnútroštátne orgány vypracujú 
hodnotiacu správu a pripomienky k súboru, 
z hľadiska výsledkov farmaceutických 
a predklinických testov, klinických 
skúšok, systému riadenia rizík 
a farmakovigilančného systému 
príslušného lieku. Hodnotiaca správa 
spresňuje prirodzený vývoj choroby, 
prípadne už existujúcu liečbu 
požadovanej indikácie a skutočnosť, či 
má výrobok konkrétny terapeutický prínos 
v porovnaní s existujúcou liečbou 
(„pridaná hodnota“ alebo „zlepšenie 
poskytnutej lekárskej služby“). Hodnotiaca 
správa sa aktualizuje vždy, keď sa objavia 
nové informácie dôležité pre hodnotenie 
kvality, bezpečnosti alebo účinnosti 
príslušného lieku. 

Or. fr

Odôvodnenie
Ak chceme minimalizovať ujmu na zdraví, ktorú pacientom spôsobujú nežiaduce účinky, treba 
začať najskôr vyhýbaním sa užívaniu liekov, ktoré sú zbytočné. Ak chceme minimalizovať 
ujmu na zdraví, ktorú pacientom spôsobujú nežiaduce účinky, kritériá na vydávanie 
rozhodnutia o registrácii sa musia tiež vyvíjať: požadovať pri predkladaní žiadostí o 
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rozhodnutie o registrácii, aby sa preukázalo, že nový liek prináša terapeutický pokrok, by 
umožnilo, že by obyvateľstvo nebolo vystavené zbytočnej ujme na zdraví, ktorej sa dá vyhnúť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozhodnutie o registrácii môže podliehať 
jednej alebo viacerým z týchto podmienok: 

Ak liek spĺňa neuspokojené liečebné 
potreby a ak možno pomer jeho rizika 
a benefitu označiť za pozitívny,
rozhodnutie o registrácii môže podliehať 
jednej alebo viacerým z týchto podmienok: 

1) prijatiu určitých opatrení na bezpečné 
užívanie lieku v rámci systému riadenia 
rizík;

1) prijatiu určitých opatrení na bezpečné 
užívanie lieku v rámci systému riadenia 
rizík;

2) vypracovaniu postregistračných štúdií 
bezpečnosti;

2) vypracovaniu postregistračných štúdií 
bezpečnosti;

3) splneniu požiadaviek týkajúcich sa 
záznamov alebo hlásení o nežiaducich 
účinkoch, ktoré sú prísnejšie ako 
požiadavky uvedené v hlave IX;

3) splneniu požiadaviek týkajúcich sa 
záznamov alebo hlásení o nežiaducich 
účinkoch, ktoré sú prísnejšie ako 
požiadavky uvedené v hlave IX;

4) ktorýmkoľvek iným podmienkam, príp. 
obmedzeniam z hľadiska bezpečného a 
účinného užívania lieku.

4) ktorýmkoľvek iným podmienkam, príp. 
obmedzeniam z hľadiska bezpečného a 
účinného užívania lieku.

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 
podmienky uvedené v rozhodnutí o 
registrácii nebudú v stanovenom termíne 
splnené, príslušné orgány majú právomoc 
a náležité zdroje na okamžité pozastavenie 
alebo zrušenie rozhodnutia o registrácii.

Or. en

Odôvodnenie
Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu (ďalej len PDN) je zosúladiť znenie s 
platnými ustanoveniami (nariadenie 507/2006), podľa ktorých možno poskytnúť 
centralizované podmienené rozhodnutie o registrácii iba vtedy, keď je pomer rizika a benefitu 
pozitívny, benefit v prospech verejného zdravia preváži riziko vyplývajúce z faktu, že sú 
potrebné doplňujúce informácie, a keď sa splnia neuspokojené liečebné potreby. V súčasnosti 
sa podmienené rozhodnutia o registrácii musia každoročne prehodnocovať a v príbalovom 
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letáku je informácia o tom, že obnovenie rozhodnutia o registrácii je podmienené splnením 
stanovených podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 11
Smernica 2001/83/ES
Článok 23 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Na účely priebežného hodnotenia 
pomeru rizika a benefitu môže príslušný 
vnútroštátny orgán kedykoľvek požiadať 
držiteľa rozhodnutia o registrácii 
o poskytnutie údajov dokazujúcich, že 
pomer rizika a benefitu ostáva naďalej 
priaznivý.

4. Na účely priebežného hodnotenia 
porovnaním prínosu a rizika môže 
príslušný vnútroštátny orgán kedykoľvek 
požiadať držiteľa rozhodnutia o registrácii 
a svoj systém farmakovigilancie
o poskytnutie údajov potrebných na 
prehodnotenie porovnaním prínosu 
a rizika.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 – písmeno a 
Smernica 2001/83/ES
Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zriadi sa koordinačná skupina na tieto 
účely:

1. Zriadia sa dve koordinačné skupiny:

a) jedna koordinačná skupina pre 
vzájomné uznávanie a decentralizované 
postupy na tieto účely:

a) posúdenie všetkých otázok, súvisiacich 
s rozhodnutím o registrácii lieku v dvoch 
alebo viacerých členských štátoch v súlade 
s postupmi stanovenými v kapitole 4;

i) posúdenie všetkých otázok, súvisiacich 
s rozhodnutím o registrácii lieku v dvoch 
alebo viacerých členských štátoch v súlade 
s postupmi stanovenými v kapitole 4;

b) posúdenie otázok súvisiacich 
s farmakovigilanciou liekov povolených 
členskými štátmi v súlade s článkami 
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107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
c) posúdenie otázok súvisiacich so 
zmenami podmienok rozhodnutí 
o registrácii vydaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 35 ods. 1.

ii) posúdenie otázok súvisiacich so 
zmenami podmienok rozhodnutí 
o registrácii vydaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 35 ods. 1 s výnimkou 
akýchkoľvek otázok týkajúcich sa 
farmakovigilancie.

Výbor pre humánne lieky uvedený v čl. 5 
ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004 
pomáha koordinačnej skupine pre 
vzájomné uznávanie a decentralizované 
postupy, aby mohla plniť svoje úlohy.
b) Koordinačná skupina pre hodnotenie 
rizík v oblasti farmakovigilancie je 
poverená týmito úlohami:
i) preskúmanie otázok súvisiacich 
s farmakovigilanciou liekov povolených 
členskými štátmi v súlade s článkami 
107c, 107e, 107g, 107l a 107r;
ii) preskúmanie otázok súvisiacich so 
zmenami podmienok rozhodnutí 
o registrácii vydaných členskými štátmi 
v súlade s článkom 35 ods. 1 pre všetky 
otázky týkajúce sa farmakovigilancie.

Agentúra pre koordinačnú skupinu zriadi 
sekretariát.
Pri plnení farmakovigilančných úloh 
pomáha koordinačnej skupine Poradný 
výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík uvedený 
v článku 56 ods. 1 písm. aa) nariadenia 
(ES) č. 726/2004“.

Pri plnení farmakovigilančných úloh 
pomáha koordinačnej skupine 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík 
európsky výbor pre farmakovigilanciu
uvedený v článku 56 ods. 1 písm. aa) 
nariadenia (ES) č. 726/2004“.

Sekretariát pre koordinačnú skupinu 
zabezpečuje Agentúra.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 – písmeno a
Smernica 2001/83/ES
Článok 27 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri plnení farmakovigilančných úloh 
pomáha koordinačnej skupine Poradný 
výbor pre hodnotenie 
farmakovigilančných rizík uvedený 
v článku 56 ods. 1 písm. aa) nariadenia 
(ES) č. 726/2004.

Pri plnení farmakovigilančných úloh 
pomáha koordinačnej skupine Výbor pre 
farmakovigilanciu, uvedený v článku 56 
ods. 1 písm. aa) nariadenia (ES) 
č. 726/2004“.

Or. en

Odôvodnenie
Je potrebná horizontálna zmena v celom návrhu – návrh ustanovuje európsky Poradný výbor 
pre hodnotenie farmakovigilančných rizík a zveruje mu dôležité farmakovigilančné úlohy, 
výbor však má mať iba poradnú úlohu bez kompetencií – úlohu výboru treba posilniť, a to 
treba vyjadriť v jeho názve.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 – pododsek b
Smernica 2001/83/ES
Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Členovia koordinačnej skupiny a 
odborníci, zodpovední za plnenie svojich 
úloh, sa opierajú o vedecké a regulačné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii vnútroštátnym 
orgánom, zodpovedným za registráciu 
liekov. Každý príslušný vnútroštátny orgán 
monitoruje odbornú úroveň vykonaných 
hodnotení a pomáha vymenovaným 
členom koordinačnej skupiny
a odborníkom pri ich činnosti.

„Členovia koordinačných skupín a 
odborníci, zodpovední za plnenie svojich 
úloh, sa opierajú o vedecké a regulačné 
zdroje, ktoré sú k dispozícii vnútroštátnym 
orgánom, zodpovedným za registráciu 
liekov a za farmakovigilanciu. Každý 
príslušný vnútroštátny orgán monitoruje 
odbornú úroveň vykonaných hodnotení a 
pomáha vymenovaným členom 
koordinačných skupín a odborníkom pri 
ich činnosti. 

Pokiaľ ide o transparentnosť a nezávislosť 
členov koordinačnej skupiny, uplatňuje sa 
článok 63 nariadenia (ES) č. 726/2004.“

Pokiaľ ide o transparentnosť a nezávislosť 
členov koordinačných skupín, uplatňuje sa 
článok 63 nariadenia (ES) č. 726/2004.“
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Členovia koordinačných skupín môžu byť 
súčasne členmi iba jednej zo skupín.

Členovia koordinačnej skupiny pre 
hodnotenie rizík v oblasti 
farmakovigilancie sú hierarchicky 
nezávislí od vnútroštátnych inštitúcií 
poverených vydávaním rozhodnutí o 
registrácii.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 14 – písmeno c 
Smernica 2001/83/ES
Článok 27 – odseky 4 až 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupca, ako aj zástupcovia Komisie, 
môžu byť prítomní na ktoromkoľvek 
zasadnutí koordinačnej skupiny.

4. Výkonný riaditeľ agentúry alebo jeho 
zástupca, ako aj zástupcovia Komisie, 
môžu byť prítomní na ktoromkoľvek 
zasadnutí koordinačných skupín.

5. Členovia koordinačnej skupiny
zabezpečia primeranú koordináciu úloh 
skupiny s činnosťou príslušných 
vnútroštátnych orgánov vrátane poradných 
subjektov zapojených do registrácie.

5. Členovia koordinačných skupín
zabezpečia primeranú koordináciu úloh 
svojich skupín s činnosťou príslušných 
vnútroštátnych orgánov vrátane poradných 
subjektov zapojených do registrácie 
a subjektov, ktoré sa zaoberajú dohľadom 
nad liekmi. 

6. Pokiaľ v tejto smernici nie je stanovené 
inak, koordinačná skupina sa bude snažiť 
prijímať rozhodnutia na základe konsenzu. 
Ak takýto konsenzus nebude možné 
dosiahnuť, preváži stanovisko väčšiny 
členov.

6. Pokiaľ v tejto smernici nie je stanovené 
inak, koordinačné skupiny sa budú snažiť 
prijímať svoje rozhodnutia na základe 
konsenzu. Ak takýto konsenzus nebude 
možné dosiahnuť, preváži stanovisko 
väčšiny členov.

7. Od členov koordinačnej skupiny sa aj 
po ukončení ich členstva vyžaduje, aby 
zachovávali mlčanlivosť v prípade 
informácií, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť zachovávať služobné 

7. Podrobné programy schôdzí 
koordinačných skupín sa uverejnia 
najneskôr deň pred konaním schôdze. 
Podrobné zápisnice zo schôdzí 
koordinačných skupín, ktoré obsahujú 
najmä prijaté rozhodnutia, podrobnosti 
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tajomstvo.“ o hlasovaní a vysvetlenia k hlasovaniu 
vrátane menšinových stanovísk, sa 
uverejnia do mesiaca po schôdzi.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) dopĺňa sa toto písmeno aa): vypúšťa sa
„aa) súhrn dôležitých informácií 
nevyhnutných na bezpečné a účinné 
užívanie lieku;“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 18 – písmeno b
Smernica 2001/83/ES
Článok 59 – odsek 1 – pododseky 2, 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„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“. 

Nové dôležité upozornenia je potrebné 
počas 1 roka uvádzať tučným písmom za 

týmto znakom s týmto nadpisom:
„Nové dôležité 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 

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

zvýšenia informovanosti o jeho 
nežiaducich účinkoch. Všetky údajné
nežiaduce účinky je potrebné oznámiť 
(názov a internetová adresa vnútroštátneho 
príslušného orgánu).“ Vyhlásenie sa doplní 
obráteným čiernym trojuholníkom. Čierny 
trojuholník sa použije aj na vonkajšom 
obale.

Or. en

Odôvodnenie
V záujme informatívnej hodnoty a zrozumiteľnosti letáka je potrebné vyjasniť znenie článku 
59 písm. b), aby sa zaistilo, že sa budú zvýrazňovať nie všetky malé zmeny, ale iba nové 
dôležité upozornenia o bezpečnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 20
Smernica 2001/83/ES
Článok 65 – písmeno g 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

20. V článku 65 sa pridáva toto písmeno 
g):

vypúšťa sa

„g) súhrn dôležitých informácií 
nevyhnutných na bezpečné a účinné 
užívanie lieku v zmysle článku 11 ods. 3a 
a článku 59 ods. 1 písm. aa).“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty: Členské štáty: 

1) prijmú všetky primerané opatrenia, aby 
nabádali lekárov, lekárnikov a ostatný 

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

zdravotnícky personál hlásiť údajné
nežiaduce účinky príslušným 
vnútroštátnym orgánom a držiteľovi 
rozhodnutia o registrácii;

1a) vedú verejné informačné kampane o 
dôležitosti hlásenia nežiaducich účinkov;

2) zabezpečia, aby správy o nežiaducich 
účinkoch obsahovali informácie najvyššej 
možnej kvality; 

2) zabezpečia, aby správy o nežiaducich 
účinkoch a príslušné databázy obsahovali 
informácie najvyššej možnej kvality; 

3) rôznymi spôsobmi zhromažďovania 
informácií a, v prípade potreby, aj 
následnou kontrolou správ o nežiaducich 
účinkoch zaručia, že bude možné 
identifikovať všetky biologické lieky, ktoré 
sú predmetom správy o nežiaducich 
účinkoch a sú predpisované, vydávané 
alebo predávané na ich území;

3) rôznymi spôsobmi zhromažďovania 
informácií a, v prípade potreby, aj 
následnou kontrolou správ o nežiaducich 
účinkoch zaručia, že bude možné 
identifikovať všetky biologické lieky, ktoré 
sú predmetom správy o nežiaducich 
účinkoch a sú predpisované, vydávané 
alebo predávané na ich území;

3a) zabezpečujú, aby verejnosť dostala 
včas dôležité farmakovigilančné
informácie, ktoré súvisia s užívaním lieku, 
a aby mala k údajom stály prístup;

4) prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby bol držiteľ 
rozhodnutia o registrácii, ktorý nesplní 
povinnosti stanovené v tejto hlave, 
podrobený účinným, primeraným a 
odrádzajúcim sankciám.

4) prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby bol držiteľ 
rozhodnutia o registrácii, ktorý nesplní 
povinnosti stanovené v tejto hlave, 
podrobený účinným, primeraným a 
odrádzajúcim sankciám.

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 
údajných závažných, príp. neočakávaných 
nežiaducich účinkov.

Or. en

Odôvodnenie
Je vhodnejšie nabádať pacientov a zdravotnícky personál, aby nahlasovali informácie skôr 
príslušným orgánom než farmaceutickým spoločnostiam. Priame nahlasovanie informácií 
spoločnostiam vyvoláva otázky súvisiace jednak so súkromím užívateľov, jednak s lekárskou 
odozvou. Okrem toho budú musieť rozhodnúť, či je ide o správu o nežiaducich účinkoch, 
nesprávnej liečbe alebo o niečom inom. Podávanie správ pacientmi by mali sprevádzať 
informačné kampane o ich dôležitosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 103 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 103 vypúšťa sa
Členský štát môže ktorúkoľvek z úloh, 
ktoré mu boli v tejto hlave zverené, 
delegovať na iný členský štát, po doručení 
jeho písomného súhlasu.
Delegujúci členský štát o tom písomne 
informuje Komisiu, agentúru a ostatné 
členské štáty. Delegujúci členský štát 
a agentúra túto informáciu zverejnia.

Or. en

Odôvodnenie
Každý členský štát by mal byť plne zodpovedný za zisťovanie a následné kroky v prípade 
akejkoľvek nežiaducej udalosti, ktorá súvisí s liekom predávaným na jeho území.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 105 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý odsek nebráni príslušnému 
vnútroštátnemu orgánu vo výbere 
poplatkov, ktoré hradí držiteľ rozhodnutia 
o registrácii v súvislosti s vykonávaním 
uvedených aktivít.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie
Činnosti v rámci farmakovigilancie by sa mali financovať z verejných zdrojov nielen preto, 
aby sa zabezpečila ich nezávislosť, ale i preto, že členské štáty by mali byť za 
farmakovigilanciu plne zodpovedné (aj čo sa týka financovania), pretože znášajú náklady 
spojené s vedľajšími účinkami, pokiaľ ide o chorobnosť i úmrtnosť. Podľa Európskej komisie 
„sa odhaduje, že 5 % všetkých hospitalizácií je spôsobených nežiaducimi účinkami liekov, 
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5 % všetkých hospitalizovaných pacientov trpí nežiaducim účinkom lieku a nežiaduce účinky 
liekov sú piatou najbežnejšou príčinou smrti počas hospitalizácie“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 106

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát vytvorí a spravuje 
vnútroštátny internetový portál pre 
bezpečnosť liekov, ktorý je prepojený na 
európsky internetový portál pre bezpečnosť 
liekov zriadený v súlade s článkom 26 
nariadenia (ES) č. 726/2004. 
Prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových portálov pre bezpečnosť 
liekov členské štáty zverejnia 
prinajmenšom tieto informácie:

Každý členský štát vytvorí a spravuje 
vnútroštátny internetový portál liekov
vrátane stránky venovanej bezpečnosti 
liekov, ktorý je prepojený na európsky 
internetový portál pre bezpečnosť liekov 
zriadený v súlade s článkom 26 nariadenia 
(ES) č. 726/2004. Prostredníctvom 
vnútroštátnych internetových portálov 
liekov členské štáty zverejnia 
prinajmenšom tieto informácie:
1) príbalové letáky liekov v úradnom 
jazyku dostupné na vnútroštátnom trhu (a 
v prípade potreby odkaz na databázu 
EMEA EudraPharm); 
2) pre každý liek, ktorý zaregistrovali, 
súhrn charakteristík výrobku a všetkých 
podmienok stanovených v súlade s 
článkami 21a, 22 a 22a so všetkými 
konečnými termínmi plnenia;
3) hodnotiace správy spoločne s 
periodicky aktualizovanými správami 
o bezpečnosti, ktoré predkladajú držitelia 
rozhodnutí o registrácii zdravotníckym 
orgánom;

1) systémy riadenia rizík pre lieky 
povolené v súlade s touto smernicou;

4) podrobný opis systémov riadenia rizík a 
podrobné protokoly pre postregistračné 
štúdie pre lieky povolené v súlade s touto 
smernicou;

2) zoznam liekov, ktoré sú dôsledne 
monitorované v zmysle článku 23 
nariadenia (ES) č. 726/2004;

5) zoznam liekov, ktoré sú dôsledne 
monitorované v zmysle článku 23 
nariadenia (ES) č. 726/2004;

3) internetové formuláre hlásení o 
podozrivých nežiaducich účinkoch 
zdravotníckym personálom a pacientmi 
podľa vzorov uvedených v článku 25 

6) internetové formuláre hlásení o 
údajných nežiaducich účinkoch 
zdravotníckym personálom a pacientmi 
podľa vzorov uvedených v článku 25 
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nariadenia (ES) č. 726/2004. nariadenia (ES) č. 726/2004;
7) programy schôdzí Výboru pre 
farmakovigilanciu a koordinačnej 
skupiny, ako aj zápisy z ich stretnutí spolu 
s prijatými rozhodnutiami a s podrobnými 
informáciami o hlasovaní a ich 
odôvodnením, a to vrátane menšinových 
stanovísk;
8) požiadavky príslušného vnútroštátneho 
orgánu adresované držiteľovi rozhodnutia 
o registrácii, aby prevádzkoval systém 
riadenia rizík alebo vypracoval 
postregistračnú štúdiu, v prípade potreby 
spoločne s vysvetleniami, ktoré predložil 
držiteľ rozhodnutia o registrácii 
príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ako 
aj konečné rozhodnutie príslušného 
orgánu;

Or. en

Odôvodnenie
Každý členský štát by mal mať vnútroštátny portál agentúry pre lieky, ktorá by verejnosti 
poskytovala kvalitné informácie o liekoch. Väčšina krajín už má taký portál, ktorý je zdrojom 
potvrdených a spoľahlivých informácií o liekoch. Cieľom tohto PDN je, aby sa pre takéto 
portály vytvoril právny základ v nadväznosti na správu Európskej komisie o súčasnej praxi, 
čo sa týka poskytovania informácií o liekoch pacientom. Internetový portál by mal obsahovať 
miesto vyhradené pre všetky informácie, ktoré sa týkajú otázok bezpečnosti a 
farmakovigilancie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Od držiteľov rozhodnutia o registrácii sa 
vyžaduje zaznamenávať všetky suspektné
nežiaduce účinky v Spoločenstve, príp. 
v tretích krajinách, na ktoré prídu či už 
na základe spontánnych hlásení od 
pacientov alebo zdravotníckeho personálu 
alebo v kontexte postregistračných štúdií 
bezpečnosti. 

1. Od držiteľov rozhodnutia o registrácii sa 
vyžaduje zaznamenávať všetky údajné
nežiaduce účinky v Spoločenstve, príp. 
v tretích krajinách, na ktoré prídu či už 
na základe spontánnych hlásení od 
pacientov alebo zdravotníckeho personálu,
v kontexte klinickej skúšky alebo
postregistračných štúdií bezpečnosti. 
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Držitelia rozhodnutia o registrácii majú 
zaručiť prístup k takýmto správam na 
jedinom mieste v Spoločenstve.

Odchylne od prvého pododseku sa
suspektné nežiaduce účinky, ktoré sa 
objavia počas klinickej skúšky, 
zaznamenávajú a hlásia v súlade so 
smernicou 2001/20/ES.

Údajné nežiaduce účinky, ktoré sa objavia 
počas klinickej skúšky, sa tiež
zaznamenávajú a hlásia v súlade so 
smernicou 2001/20/ES.

2. Držiteľ rozhodnutia o registrácii nesmie 
odmietnuť správy o suspektných
nežiaducich účinkoch doručené 
v elektronickej podobe od pacientov 
a zdravotníckeho personálu.

2. Držiteľ rozhodnutia o registrácii musí 
príslušným vnútroštátnym orgánom 
poslať všetky správy o údajných
nežiaducich účinkoch od pacientov 
a zdravotníckeho personálu do 7 dní od ich 
doručenia. Držiteľ rozhodnutia 
o registrácii informuje pacienta a 
zdravotníckeho pracovníka, že ich správa 
bola odoslaná príslušným orgánom, ktorí 
zodpovedajú za ďalší postup.
Príslušné vnútroštátne orgány nesmú 
odmietnuť žiadne správy od pacientov a 
zdravotníckych pracovníkov o údajných 
nežiaducich účinkoch doručené poštou, 
telefónom, faxom alebo v elektronickej 
podobe.

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 
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“).

3. Držitelia rozhodnutia o registrácii majú 
informácie o všetkých závažných údajných
nežiaducich účinkoch, ktoré sa objavia 
v Spoločenstve a v tretích krajinách, 
odoslať elektronicky príslušným 
vnútroštátnym orgánom do 15 dní 
po doručení správy, alebo ak správa 
neexistuje, tak nasledujúci deň potom, čo 
sa o tejto udalosti dotknutý držiteľ 
dozvedel.

Držitelia rozhodnutia o registrácii majú do 
90 dní po doručení správy, alebo ak správa 
neexistuje, tak nasledujúci deň potom, čo 
sa o tejto udalosti dotknutý držiteľ 
dozvedel, elektronicky odoslať do 
databázy Eudravigilance informácie 
o všetkých nezávažných suspektných
nežiaducich účinkoch, ktoré sa objavia 

Držitelia rozhodnutia o registrácii majú do 
45 dní po doručení správy, alebo ak správa 
neexistuje, tak nasledujúci deň potom, čo 
sa o tejto udalosti dotknutý držiteľ 
dozvedel, elektronicky odoslať príslušným 
vnútroštátnym orgánom informácie 
o všetkých nezávažných údajných
nežiaducich účinkoch, ktoré sa objavia na 
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v Spoločenstve. trhoch, na ktorých pôsobia.

Pokiaľ ide o lieky obsahujúce účinné látky 
uvedené na zozname publikácií 
monitorovaných agentúrou v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 726/2004, 
nemusia držitelia rozhodnutia o registrácii 
do databázy Eudravigilance ukladať 
hlásenia o suspektných nežiaducich 
účinkoch zaznamenaných v zdravotnej 
literatúre uvedenej na zozname, ale sledujú 
všetky ostatné zdravotné publikácie 
a oznamujú akékoľvek suspektné
nežiaduce účinky.

Pokiaľ ide o lieky obsahujúce účinné látky 
uvedené na zozname publikácií 
monitorovaných agentúrou v zmysle 
článku 27 nariadenia (ES) č. 726/2004, 
nemusia držitelia rozhodnutia o registrácii 
do databázy Eudravigilance ukladať 
hlásenia o údajných nežiaducich účinkoch 
zaznamenaných v zdravotnej literatúre 
uvedenej na zozname, ale sledujú všetky 
ostatné zdravotné publikácie a oznamujú 
akékoľvek údajné nežiaduce účinky.

4. Členské štáty majú prístup k správam 
o nežiaducich účinkoch prostredníctvom 
databázy Eudravigilance a posúdia kvalitu 
údajov zaslaných držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii. V odôvodnených prípadoch si 
členské štáty správy následne overia 
u pacientov a zdravotníckeho personálu 
a požiadajú o následné overenie aj 
držiteľov rozhodnutí o registrácii. 
Držitelia rozhodnutia o registrácii 
oznámia v databáze Eudravigilance všetky 
informácie z následného overenia.

4. Členské štáty posúdia kvalitu údajov 
zaslaných držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii. V odôvodnených prípadoch si 
členské štáty správy následne overia 
u pacientov a zdravotníckeho personálu. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

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

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 
údajné nežiaduce účinky, ktoré sa na ich 
území objavia a na ktoré ich upozorní 
zdravotnícky personál a pacienti, držitelia 
rozhodnutí o registrácii alebo 
vykonávatelia programov na 
zhromažďovanie a prevenciu nesprávnej 
medikácie.
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Členské štáty zabezpečia, aby boli správy 
o takýchto účinkoch predkladané
prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových portálov pre bezpečnosť
liekov.

Členské štáty zabezpečia možnosť 
predkladať správy o takýchto účinkoch 
prostredníctvom vnútroštátnych 
internetových portálov pre lieky, ako aj 
poštou, telefónom a faxom.

2. Členské štáty tieto správy odošlú 
elektronicky do databázy Eudravigilance
do 15 dní po ich doručení. 

2. Do 15 dní po ich doručení členské štáty 
odošlú elektronicky do siete na 
spracovanie údajov a databáz uvedenej v 
článku 24 nariadenia (ES) č. 726/2004 
(ďalej len „databáza Eudravigilance“) 
údaje o každej neželateľnej udalosti, ku 
ktorej došlo na ich území, alebo, ak 
neexistuje takéto oznamovanie, do 15 dní 
po dni, keď sa príslušný orgán dozvedel o 
takejto udalosti.

Držitelia rozhodnutia o registrácii majú k 
správam prístup prostredníctvom databázy 
Eudravigilance.

Držitelia rozhodnutia o registrácii, 
zdravotnícky personál a verejnosť majú k 
správam prístup prostredníctvom databázy 
Eudravigilance, ktorá sa musí dať 
nepretržite a bezodkladne konzultovať.

3. Členské štáty zabezpečia, že sa správy 
o nesprávnej medikácii, na ktoré boli 
upozornené v hláseniach o suspektných 
nežiaducich účinkoch liekov, dostanú 
do databázy Eudravigilance a ku všetkým 
orgánom zodpovedným za bezpečnosť 
pacientov v danom členskom štáte. Takisto 
zabezpečia, že orgány zodpovedné za lieky 
v danom členskom štáte budú informované 
o všetkých suspektných nežiaducich 
účinkoch, na ktoré boli upozornené orgány 
zodpovedné za bezpečnosť pacientov 
v danom členskom štáte. 

3. Členské štáty zabezpečia, že sa správy 
o nesprávnej medikácii, na ktoré boli 
upozornené v hláseniach o údajných
nežiaducich účinkoch liekov, dostanú 
do databázy Eudravigilance a ku všetkým 
orgánom zodpovedným za bezpečnosť 
pacientov v danom členskom štáte a k 
nezávislým programom zhromažďovania 
údajov o nesprávnej medikácii a jej 
predchádzania. Takisto zabezpečia, že 
orgány zodpovedné za lieky v danom 
členskom štáte budú informované 
o všetkých údajných nežiaducich účinkoch, 
na ktoré boli upozornené orgány 
zodpovedné za bezpečnosť pacientov 
v danom členskom štáte.

Or. fr
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 21
Smernica 2001/83/ES
Článok 108

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po porade s agentúrou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami Komisia 
prijme a zverejní pokyny týkajúce sa 
osvedčených farmakovigilančných 
postupov v súvislosti s liekmi povolenými 
v súlade s článkom 6 ods. 1 v týchto 
oblastiach:

Po porade s agentúrou, členskými štátmi 
a zainteresovanými stranami Komisia 
prijme a zverejní pokyny týkajúce sa 
osvedčených farmakovigilančných 
postupov v súvislosti s liekmi povolenými 
v súlade s článkom 6 ods. 1 v týchto 
oblastiach:

1) zriadenie a prevádzkovanie 
farmakovigilančného systému držiteľom 
rozhodnutia o registrácii a obsah a správa 
hlavného súboru farmakovigilančného 
systému;

1) zriadenie a prevádzkovanie 
farmakovigilančného systému držiteľom 
rozhodnutia o registrácii a obsah a správa 
hlavného súboru farmakovigilančného 
systému;

2) zabezpečenie a kontrola kvality zo 
strany držiteľa rozhodnutia o registrácii, 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
a agentúry, pokiaľ ide o výkon 
farmakovigilančných činností;

2) zabezpečenie a kontrola kvality zo 
strany držiteľa rozhodnutia o registrácii, 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
a agentúry, pokiaľ ide o výkon 
farmakovigilančných činností;

3) používanie medzinárodne dohodnutých 
názvosloví, formátov a noriem pre výkon 
farmakovigilancie;

3) používanie medzinárodne dohodnutých 
názvosloví, formátov a noriem 
umožňujúcich zachovať klinický význam 
oznamovaných prípadov pre výkon 
farmakovigilancie;

4) metodológia monitorovania údajov 
v databáze Eudravigilance, aby bolo možné 
určiť eventualitu nových, príp. 
modifikovaných rizík;

4) metodológia monitorovania údajov 
v databáze Eudravigilance, aby bolo možné 
určiť eventualitu nových, príp. 
modifikovaných rizík;

5) formát elektronických hlásení členských 
štátov a držiteľov rozhodnutia o registrácii 
o nežiaducich účinkoch;

5) formát elektronických hlásení členských 
štátov a držiteľov rozhodnutia o registrácii 
o nežiaducich účinkoch;

6) formát elektronických periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti;

6) formát elektronických periodicky 
aktualizovaných správ o bezpečnosti;

7) formát protokolov, vzoriek 
a záverečných správ v prípade 
postregistračných štúdií bezpečnosti;

7) formát protokolov, vzoriek 
a záverečných správ v prípade 
postregistračných štúdií bezpečnosti;

8) postupy a formáty týkajúce sa 8) postupy a formáty týkajúce sa 
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farmakovigilančných oznámení. farmakovigilančných oznámení.
V uvedených pokynoch sa zohľadnia
výsledky práce na medzinárodnej 
harmonizácii v oblasti farmakovigilancie, 
ktoré sa v prípade potreby upravia tak, aby 
zohľadňovali technický a vedecký pokrok.

Uvedené pokyny vychádzajú z potrieb 
pacienta z vedeckého pohľadu a 
zohľadňujú výsledky práce na 
medzinárodnej harmonizácii v oblasti 
farmakovigilancie, ktoré sa v prípade 
potreby upravia tak, aby zohľadňovali 
technický a vedecký pokrok.

Or. fr

Odôvodnenie
Používanie noriem z medzinárodnej konferencie o harmonizácii posilňuje koncepčnú a 
technickú závislosť zdravotníckych orgánov na farmaceutických laboratóriách. Organizácia 
európskeho systému farmakovigilancie bude vychádzať z osvedčených postupov európskej 
farmakovigilancie. Postupy musia byť vypracované verejne prostredníctvom transparentného 
konzultačného postupu a musia v prvom rade vychádzať z potrieb európskych pacientov a z 
vedeckého hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Vzhľadom na požiadavku doplniť do 
súhrnu charakteristických vlastností lieku a 
príbalového letáka súhrn všetkých 
dôležitých informácií potrebných na 
bezpečné a účinné užívanie lieku tak, ako 
sa uvádza v bode 3a článku 11 a v článku 
59 ods. 1 písm. aa) smernice 2001/83/ES, 
ktorá sa mení a dopĺňa touto smernicou, 
členské štáty zabezpečia, aby sa táto 
požiadavka uplatňovala na rozhodnutie 
o registrácii vydané pred dátum 
stanoveným v článku 3 ods. 1 druhý 
pododsek tejto smernice od jeho predĺženia 
alebo od uplynutia trojročnej lehoty od 
tohto dátumu, podľa toho, ktorý je prvý.

1. Vzhľadom na požiadavku doplniť do 
súhrnu charakteristických vlastností lieku a 
príbalového letáka profil nežiaducich 
účinkov lieku tak, ako sa uvádza v bode 3a 
článku 11 a v článku 59 ods. 1 písm. aa) 
smernice 2001/83/ES, ktorá sa mení 
a dopĺňa touto smernicou, členské štáty 
zabezpečia, aby sa táto požiadavka 
uplatňovala na rozhodnutie o registrácii 
vydané pred dátum stanoveným v článku 3 
ods. 1 druhý pododsek tejto smernice od 
jeho predĺženia alebo od uplynutia 
trojročnej lehoty od tohto dátumu, podľa 
toho, ktorý je prvý. 

Or. fr


