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Predmet: Petícia 1812/2012, ktorú predkladá H. M., britský štátny občan, o zlepšení 
farmakovigilancie v rámci klinických skúšania liekov

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície je zastúpený kráľovským radcom a predkladá otázky týkajúce sa 
farmaceutických výrobkov určených na ľudskú spotrebu. Uvádza najmä otázky, ktoré je
potrebné riešiť v rámci právnych predpisov EÚ v oblasti liekov: 1. chýbajúca povinnosť 
skúšajúcich ohlasovať príslušnému orgánu podozrenie na nežiaduce účinky pred akýmkoľvek 
schválením príslušného lieku; 2. chýbajúca povinnosť skúšajúcich ohlasovať nepravdivé 
tvrdenia uvádzané vo vzťahu k schválenému alebo schvaľovanému lieku; 3. právnymi 
predpismi EÚ sa nevyžadujú žiadne sankcie, ktoré majú členské štáty uplatňovať za 
nezverejňovanie nežiaducich účinkov; 4. neexistuje žiadna požiadavka na zverejňovanie 
metód a podrobných výsledkov testu zadávateľom;  5. zadávateľom sa hovorí, že „by mali“ 
stále zvažovať predpokladané prínosy a riziká klinického skúšania lieku vzhľadom na 
zdravotné riziká, keď to nerobia, malo by sa to stať povinnosťou, t. j. „Zadávateľ zakaždým 
zvažuje ...“. Vyzýva EP, aby sa zaoberal týmito piatimi identifikovanými aspektmi.

2. Prípustnosť

Vyhlásená za prípustnú 16. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie informácií 
podľa článku 202 ods. 6 rokovacieho poriadku.

3. Odpoveď Komisie (doručená 30. októbra 2013)

Smernica 2001/20/ES o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení 
členských štátov týkajúcich sa uplatňovania správnej klinickej praxe počas klinického 
skúšania liekov s na humánne použitie1 sa v súčasnosti skúma v rámci riadneho legislatívneho 
                                               
1 Ú. v. ES L 121, 1.5.2001, s. 34



PE523.152v01-00 2/3 CM\1010223SK.doc

SK

postupu1 . 

Klinické skúšanie liekov je nevyhnutným krokom v oblasti vývoja nových a bezpečných 
liekov a zlepšovaní liečby. Klinické skúšanie liekov sa musí pred začatím povoliť a vykonáva 
sa za prísne kontrolovaných podmienok. Povinnosti pri vykonávaní a riadení klinického 
skúšania liekov sa stanovujú v právnych predpisoch.
V smernici 2001/20/ES sa stanovuje, že zadávateľ je zodpovedný za vykonávanie klinického 
skúšania lieku. Z tohto dôvodu sa v smernici v súlade s medzinárodnými usmerneniami2

stanovuje povinnosť zadávateľa nahlasovať bezpečnosť príslušným orgánom. Zadávateľ je 
povinný nahlasovať nepriaznivé reakcie a nepriaznivé okolnosti, ktoré by sa mohli spájať 
s klinickým skúšaním lieku, príslušným orgánom. 
Pravidlá o farmakovigilancii, ktoré sa stanovujú v smernici 2001/83/ES3 a nariadení (ES) 
č. 726/20044, sa uplatňujú až po udelení povolenia na uvedenie lieku na humánne použitie na 
trh. Je dôležité, aby mali pacienti, lekári, lekárne a ďalší zdravotnícki pracovníci po udelení 
povolenia na uvedenie lieku na trh možnosť nahlásiť vážne nepriaznivé reakcie príslušným 
orgánom, lebo inak by tieto cenné informácie mohli chýbať. Je to tiež dôvod, prečo 
v súčasnosti písomné informácie pre používateľov obsahujú vyhlásenie nabádajúce pacientov 
k tomu, aby každú nepriaznivú reakciu nahlásili. 

Vymedzenie nepriaznivej okolnosti v kontexte klinického skúšania lieku sa stanovuje 
v článku 2 písm. m) smernice 2001/20/ES: „akýkoľvek nepriaznivý lekársky nález u pacienta 
alebo subjektu klinického skúšania lieku, ktorému sa podáva liek, ktorý nemá kauzálnu 
súvislosť s liečením“. Nepriaznivá reakcia je nepriaznivou okolnosťou, pri ktorej bola 
kauzálna súvislosť s podaným liekom zistená podľa článku 2 písm. n): „všetky nepriaznivé a 
nepredvídané reakcie na skúmaný liek vo vzťahu k akejkoľvek podanej dávke“.
Tieto dve kategórie sa líšia a nemali by sa zamieňať. 

V odseku 59 usmernení5 pripravených v súlade s článkom 18 smernice sa uvádza, 
že akýkoľvek nesúhlas medzi zadávateľom a skúšajúcimi, pokiaľ ide o klasifikáciu 
nepriaznivej okolnosti, treba zaevidovať. Okrem toho, ako sa stanovuje v článku 19 smernice 
2001/20/ES, pravidlami smernice nie je dotknutá občianska a trestná zodpovednosť 
zadávateľa ani skúšajúceho. Skúšajúci má následne kedykoľvek možnosť informovať 
príslušné orgány o akomkoľvek pochybení v riadení skúšania, o ktorom sa dozvie. 
Zodpovednosť za stanovenie pravidiel o občianskej a trestnej zodpovednosti si ponechávajú 
členské štáty. 

Všetky klinické skúšania liekov v Európe sa musia najprv povoliť a okrem toho treba 
predložiť protokol skúšania na posúdenie a schválenie. Príslušné národné orgány môžu 
kedykoľvek skontrolovať zadávateľa alebo miesto výkonu klinického skúšania lieku a majú 

                                               
1 COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD)

2 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf

3 Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 1.

4 Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

5 2011/C 172/01
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prístup k všetkým dokumentom klinického skúšania lieku. Výsledky klinického skúšania 
liekov súvisiace s vývojom liekov sa predkladajú v rámci žiadosti o povolenie uvedenia lieku 
na trh a následne ich posúdia a preskúmajú zodpovedné orgány. Pokiaľ ide o zverejňovanie 
výsledkov klinického skúšania liekov, v návrhu nariadenia Európskej komisie o klinickom 
skúšaní liekov (COM(2012) 369 final 2012/0192 (COD)) sa stanovuje zvýšená 
transparentnosť, pokiaľ ide o dokumenty predložené na účely získania povolenia vykonať 
klinické skúšanie a na účely výsledkov klinického skúšania. 

Pokiaľ ide o použitie výrazu „by mali“ v usmerneniach Komisie, prikazuje to povaha 
dokumentov. Usmernenia nie sú záväzné akty. 

Povinnosť stále zvažovať predpokladané prínosy a riziká klinického skúšania lieku 
sa stanovuje v článku 3.2 písm. a) smernice 2001/20/ES.

Záver

Pravidlá nahlasovania bezpečnosti v kontexte klinického skúšania lieku sa stanovujú 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/20/ES zo 4. apríla 2001 a v podrobných 
usmerneniach pripravených Komisiou v súlade s článkom 18 uvedenej smernice. 
O preskúmaní týchto pravidiel vrátane tých o nahlasovaní bezpečnosti v súčasnosti rokujú 
zákonodarcovia v rámci riadneho legislatívneho postupu.

Komisia preto nemôže zasiahnuť v prospech predkladateľa petície.


