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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede 
farmakovigilance
(KOM(2008)0665 – C7-0514/2008 – 2008/0260(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0665),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0514/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu Parlamentu in Svetu „Posledice začetka 
veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke 
odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3) ter 114 in 168(4)(c) Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2009),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov z dne 
22. aprila 20091,

Or. en
                                               
1 UL C 229, 23.9.2009, str. 19.
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Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kadar je zdravilo odobreno pod 
pogojem, da se izvedejo študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, ali kadar v zvezi z varnostjo in 
učinkovito uporabo zdravil obstajajo 
pogoji ali omejitve, je treba zdravilo na 
trgu intenzivno spremljati. Bolnike in 
zdravstvene delavce je treba spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, Evropska agencija za 
zdravila, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 
726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 31. marca 2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil.

(9) Kadar je zdravilo odobreno pod 
pogojem, da se izvedejo študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, ali kadar v zvezi z varnostjo in 
učinkovito uporabo zdravil obstajajo 
pogoji ali omejitve, je treba zdravilo na 
trgu intenzivno spremljati. Bolnike in 
zdravstvene delavce je treba spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, ki so označena s 
črnim trikotnikom in ustrezno kratko 
obrazložitvijo v povzetku značilnosti 
zdravila in navodilih za uporabo, 
Evropska agencija za zdravila, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za 
pridobitev dovoljenja za promet in nadzor 
zdravil za humano in veterinarsko uporabo 
ter o ustanovitvi Evropske agencije za 
zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
pa mora vzdrževati ažuren javno dostopen 
seznam takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Posebna opozorila za zdravila, ki se intenzivno spremljajo, bodo v pomoč tako strokovnjakom 
kot bolnikom pri prepoznavanju novih zdravil pod intenzivnim nadzorom in bi lahko povečala 
njihovo ozaveščenost glede poročanja o neželenih učinkih, ki bi se lahko pojavili. 

Črni trikotnik se že uporablja v vsej EU za označevanje novih zdravil z intenzivnim 
spremljanjem (za zdravila, ki so v centraliziranem postopku odobritve ). 
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Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi zagotavljanja enake ravni 
znanstvenega znanja in izkušenj na 
področju odločanja o farmakovigilanci na 
ravni Skupnosti in na državni ravni pri 
izvajanju nalog farmakovigilance, mora 
imeti skupina za usklajevanje možnost, da 
se opira na nasvete Svetovalnega odbora 
Agencije za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance.

(13) Zaradi zagotavljanja enake ravni 
znanstvenega znanja in izkušenj na 
področju odločanja o farmakovigilanci na 
ravni Skupnosti in na državni ravni pri 
izvajanju nalog farmakovigilance, se mora 
skupina za usklajevanje opirati na 
priporočilo odbora Agencije za oceno
tveganja na področju farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance bi bilo treba povečati 
glede na skupino za usklajevanje. Ta namreč ni specializirani organ za farmakovigilanco –
njena naloga je na splošno usklajevati tveganja in koristi. Odbor za oceno tveganja bi moral 
biti edini organ, odgovoren za farmakovigilanco in oceno tveganja, da te vloge ne bi po 
nepotrebnem podvajali.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo izvajati sistem 
farmakovigilance za zbiranje informacij, 
uporabnih za nadzor zdravil, vključno z 
informacijami o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil, o nepravilni uporabi, 
zlorabi in napakah pri zdravilih, in 
zagotoviti kakovost z nadaljnjim 
spremljanjem primerov domnevnih 
neželenih učinkov zdravil.

(16) Države članice morajo izvajati sistem 
farmakovigilance za zbiranje informacij, 
uporabnih za nadzor zdravil, vključno z 
informacijami o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil, zaradi nepravilne 
uporabe, zlorabe in napak pri zdravilih, in 
zagotoviti kakovost z nadaljnjim 
spremljanjem primerov domnevnih 
neželenih učinkov zdravil.

Or. en
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Obrazložitev

Predlog Komisije je zavajajoč in predlaga, da bi morali sistem farmakovigilance uporabljati 
za splošno zbiranje informacij o napakah pri zdravilih. Glede konteksta, v katerem se 
sporočajo tovrstne napake, je potrebna jasnost: sporočati je treba samo tiste napake pri 
zdravilih, ki so povzročile neželeni učinek. 

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance). 
Podatkovna zbirka Eudravigilance mora 
sočasno obvestiti zadevne države članice o 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenja 
za promet.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale biti elektronsko obveščene, kadar bi imetniki dovoljenja za promet 
vložili poročila Eudravigilance o hudih domnevnih neželenih učinkih na svojem ozemlju, in 
sicer kot dodaten varnostni vzvod, s katerim bi zagotovili, da nacionalni pristojni organi te 
informacije ne bi spregledali.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice morajo zaradi uveljavljanja 
določb, ki se nanašajo na 
farmakovigilanco, zagotoviti, da za 

Države članice morajo zaradi uveljavljanja 
določb, ki se nanašajo na 
farmakovigilanco, zagotoviti, da za 
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imetnika dovoljenja za promet , ki ne 
izpolnjuje obveznosti farmakovigilance, 
veljajo učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne sankcije.

imetnika dovoljenja za promet , ki ne 
izpolnjuje obveznosti farmakovigilance, 
veljajo učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne sankcije. Če pogoji iz 
dovoljenja za promet z zdravilom niso 
izpolnjeni v roku, morajo biti nacionalni 
pristojni organi pooblaščeni za revizijo 
dodeljenega tovrstnega dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da kadar se od podjetij zahteva izvedba varnostnih študij po odobritvi, jih 
pogosto ne izvedejo. V primeru zelo dobičkonosnih zdravil denarne kazni nimajo vedno 
odvračilnega učinka, zato bi morala zakonodaja državam članicam omogočiti tudi, da 
dovoljenje za promet z zdravilom začasno prekličejo ali ukinejo. 

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Ta direktiva se uporablja brez 
poseganja v Direktivo 95/46/ES in Uredbo 
št. 45/2001/ES o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah 
in organih Skupnosti ter o prostem 
pretoku tovrstnih podatkov. Namen 
varstva javnega zdravja je pomemben 
javni interes, zato upravičuje obdelavo 
določljivih zdravstvenih podatkov, pod 
pogojem, da se obdelujejo samo po potrebi 
in udeležene strani to potrebo ocenijo na 
vsaki stopnji procesa farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

Predlog zajema zelo občutljive osebne podatke, ki bi morali biti popolnoma zaščiteni. Vseeno 
pa bi morala biti omogočena obdelava osebnih podatkov v sistemu Eudravigilance, pri tem pa 
bi bilo treba spoštovati zakonodajo EU o varstvu podatkov. 
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d (a) (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 28 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Doda se točka:
(28e) Zaupne poslovne informacije: 
dokumenti, podatki ali informacije so 
poslovno zaupni, če bi njihovo razkritje 
znatno škodovalo poslovnemu interesu 
imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom, razen če ne glede na to škodo 
prevlada javni interes za razkritje.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba boljše ravnovesje med preglednostjo in poslovno zaupnostjo lastniških 
informacij. Da bi to dosegli, je treba v zakonodaji natančno opredeliti pojem zaupne poslovne 
informacije. Posebna opredelitev, v kateri se upoštevajo značilnosti farmacevtskega sektorja 
in odražajo zadržki javnega zdravja, bi bila lahko vodilo za to, katere informacije se lahko 
razkrijejo javnosti, katere pa se povsem zakonito zadržijo.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – točka 3 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;

3a. Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;

Za namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
izjavo: „To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 

Za namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
spodnjo izjavo, pred njo pa simbol       : 
„To zdravilo se intenzivno spremlja. Vse 
domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti <ime in spletni naslov pristojnega 
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pristojnega nacionalnega organa>.” nacionalnega organa>.“

Or. en

Obrazložitev

Strokovnjaki v zdravstvu že poznajo črni trikotnik, ki označuje novo zdravilo, ki se intenzivno 
spremlja v vsej EU (za zdravila, ki so odobrena po centraliziranem postopku). 

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – zadnji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje za promet določa roke za 
izpolnitev pogojev, kadar je to potrebno. 

Dovoljenje za promet določa roke za 
izpolnitev pogojev, kadar je to potrebno. 
Če pogoji iz dovoljenja za promet z 
zdravilom niso izpolnjeni v roku, morajo 
biti nacionalni pristojni organi 
pooblaščeni za revizijo dodeljenega 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev predloga spremembe k uvodni izjavi 18.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:

(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:

„Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. Vsako 
novo ali spremenjeno besedilo se za 

„Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. Vsako 
novo ali spremenjeno besedilo se za 
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obdobje enega leta navede s krepkim 
tiskom, pred katerim je naslednji simbol 
  in besedilo „Novi podatki“.

obdobje enega leta navede s krepkim 
tiskom, pred katerim je besedilo „Novi 
podatki“.

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava: „To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava, pred njo pa simbol       : 
„To zdravilo se intenzivno spremlja.

 Vse domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti svojemu zdravniku, lekarnarju 
ali <ime, spletni naslov, naslov in/ali 
telefonska številka nacionalnega 
pristojnega organa>.“ “

Or. en

Obrazložitev

Komisija za prepoznavanje novega besedila v povzetku osnovnih informacij predlaga troje 
črnih zvezdic, razporejenih v trikotnik. Ker je podoben črn trikotnik že v rabi za drug namen 
(gl. predlog spremembe 2), poročevalka meni, da bi bilo to zavajajoče, in predlaga, da se 
ohrani samo en sistem označevanja.

Če se zdravilo intenzivno spremlja, bi bilo treba navesti različne kontaktne podatke 
nacionalnih pristojnih organov, saj sporočanje po internetu ne ustreza vsem bolnikom, zlasti 
starejšim. Bolnike je treba opozoriti, da lahko poročajo tudi svojemu zdravstvenemu 
strokovnjaku.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – točka (f) – točka (vii) a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

vii a) Za zdravila, ki niso navedena na 
seznamu iz člena 23 Uredbe (ES) 
št. 726/2004, je treba navesti izjavo: „Vse 
domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti svojemu zdravniku, lekarnarju 
ali <ime, spletni naslov, naslov in/ali 
telefonska številka nacionalnega 
pristojnega organa>.“;
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Or. en

Obrazložitev

Četudi se zdravilo intenzivno ne spremlja, je treba navesti kontaktne podatke pristojnih 
organov. Navodilo za uporabo v svoji sedanji obliki navaja le ime in naslov imetnika 
dovoljenja za promet, ime njegovih predstavnikov v državah članicah ter ime in naslov 
proizvajalca. Če želijo države članice spodbuditi neposredno poročanje nacionalnim 
pristojnim organom (gl. predlog spremembe 14), je treba navesti tudi kontaktne podatke. 
Bolnike je treba tudi opozoriti, da lahko poročajo svojemu zdravstvenemu strokovnjaku.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 101 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S sistemom farmakovigilance iz 
odstavka 1 države članice znanstveno 
ovrednotijo vse informacije, preučijo 
možnosti za zmanjšanje in preprečevanje 
tveganj in glede na potrebe sprejmejo 
ureditvene ukrepe. Sisteme
farmakovigilance redno presojajo in 
rezultate Komisiji sporočijo najpozneje 
[vstaviti dejanski datum – dve leti po 
datumu prenosa iz člena 3(1)] in nato vsaki 
dve leti.

2. S sistemom farmakovigilance iz 
odstavka 1 države članice znanstveno 
ovrednotijo vse informacije, preučijo 
možnosti za zmanjšanje in preprečevanje 
tveganj in glede na potrebe sprejmejo 
ureditvene ukrepe. Pod nadzorom 
Agencije zagotovijo, da se sistemi 
farmakovigilance redno neodvisno
presojajo, rezultati pa Komisiji sporočijo 
najpozneje [vstaviti dejanski datum – dve 
leti po datumu prenosa iz člena 3(1)] in 
nato vsaki dve leti.

Or. en

Obrazložitev

Desetkrat verjetneje je, da bodo države članice v zbirko podatkov Eudravigilance o neželenih 
učinkih poročale pozneje kot podjetja. V tem trenutku približno polovica poročil držav članic 
o neželenih učinkih ne prispe v predpisanih 15 dneh. Te zamude povzročajo tveganja za javno 
zdravje, neodvisne revizije pa bodo pri reševanju te težave učinkovitejše kot mednarodne.
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Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavka 1 in 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev, da 
nacionalnim pristojnim organom ali 
imetniku dovoljenja za promet poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih;

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 
organom poročajo o domnevnih neželenih 
učinkih; ti ukrepi zajemajo usposabljanje 
za zdravstvene delavce in javne kampanje 
za bolnike;
(1a) omogočijo neposredno poročanje 
bolnikov z zagotovitvijo alternativnih 
načinov poročanja poleg spletnih oblik; 

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni pristojni organi so logično mesto za neposredno poročanje, saj morajo prav oni 
izvajati spremljanje in nadaljnje ukrepanje. 

Predlogi Komisije urejajo neposredno poročanje bolnikov nacionalnim pristojnim organom 
kot določeno v členu 106(3) Direktive. Ena od poglavitnih tem v predlogih Komisije je 
dajanje več pooblastil bolnikom. Države članice bi morale spodbujati neposredno poročanje 
bolnikov, tudi z objavo te možnosti, izobraževanjem bolnikov ter spodbujanjem poročanja 
prek telefona ali po pošti za bolnike, ki najverjetneje ne bi poročali prek spleta.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – zadnji pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za namene točke (1) prvega odstavka 
lahko države članice uvedejo posebne 
zahteve do zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev v zvezi s 

Za namene točke (1) prvega odstavka 
lahko države članice uvedejo posebne 
zahteve do zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev v zvezi s 
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poročanjem o domnevnih resnih ali 
nepričakovanih neželenih učinkih.

poročanjem o domnevnih resnih ali 
nepričakovanih neželenih učinkih.

Sporočanje domnevnih neželenih učinkov 
zaradi napak pri zdravilih bi morali biti 
anonimno in brez iskanja krivca, ob 
čemer bi veljalo tudi načelo varovanja 
poklicne skrivnosti odvetnikov.

Or. en

Obrazložitev

Komisija predlaga novo opredelitev neželenih učinkov, ki bi prvič zajela tudi učinke zaradi 
napak pri zdravilih. Izkušnje s področja varnosti bolnikov kažejo, da je za spodbuditev 
poročanja pomembno ozračje, v katerem se ne išče krivca. Zdravstvenih strokovnjakov od 
poročanja o neželenih učinkih ne bi smel odvračati strah kasnejših pravnih postopkov.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh resnih neželenih učinkih, ki 
se pojavijo v Skupnosti in v tretjih državah, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
in omrežje za obdelavo podatkov iz člena 
24 Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza Eudravigilance) 
v 15 dneh od prejema poročila, ob 
odsotnosti poročila pa na dan, ki sledi 
dnevu, ko je zadevni imetnik izvedel za 
dogodek.

3. Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh resnih neželenih učinkih, ki 
se pojavijo v Skupnosti in v tretjih državah, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
in omrežje za obdelavo podatkov iz člena 
24 Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza Eudravigilance) 
v 15 dneh od prejema poročila, ob 
odsotnosti poročila pa na dan, ki sledi 
dnevu, ko je zadevni imetnik izvedel za 
dogodek. Vzpostavi se sistem, ki 
samodejno obvešča države članice o 
vloženih poročilih.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale biti elektronsko obveščene, kadar bi imetniki dovoljenja za promet 
vložili poročila Eudravigilance o hudih domnevnih neželenih učinkih na svojem ozemlju, in 
sicer kot dodaten varnostni vzvod, s katerim bi zagotovili, da nacionalni pristojni organi te 
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informacije ne bi spregledali.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
opozorijo zdravstveni delavci in bolniki.

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
opozorijo zdravstveni delavci in bolniki.

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil.

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takih učinkih lahko predstavijo na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti 
zdravil.

Or. en

Obrazložitev

S to spremembo se člen uskladi s predlogi sprememb 11, 12 in 14. Bolnikom mora biti 
omogočeno elektronsko vlaganje poročil, vendar ne bi smeli omejevati drugih oblik. Države 
članice pa so odgovorne za pretvorbo poročil v elektronsko obliko, skladno s podatkovno 
zbirko Eudravigilance.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 e – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svetovalni odbor za ocenjevanje
tveganja farmakovigilance na naslednjem 
srečanju po koncu obdobja, ki ga ima 
imetnik dovoljenja za promet za 
predložitev pripomb iz odstavka 2, sprejme 
poročilo o oceni s spremembami ali brez 
njih, ob upoštevanju pripomb, predloženih 
v skladu z navedenim odstavkom.

3. Odbor za oceno tveganja na področju
farmakovigilance na naslednjem srečanju 
po koncu obdobja, ki ga ima imetnik 
dovoljenja za promet za predložitev 
pripomb iz odstavka 2, sprejme poročilo o 
oceni s spremembami ali brez njih, ob 
upoštevanju pripomb, predloženih v skladu 
z navedenim odstavkom.
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Na podlagi ocenjevalnega poročila 
oblikuje priporočilo za skupino za 
usklajevanje. 
Beseda „svetovalni“ se izbriše iz naziva 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance, tako da bo njegovo ime 
bolje odražalo njegove pristojnosti. 
Če bo sprememba sprejeta, se bo naziv
popravil v vsem besedilu.

Or. en

Obrazložitev

Gl. predlog spremembe 3. Pristojnosti odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance bi bilo treba povečati glede na skupino za usklajevanje. Ta namreč ni 
specializirani organ za farmakovigilanco – njena naloga je na splošno usklajevati tveganja in 
koristi. Odbor za oceno tveganja bi moral biti edini organ, odgovoren za farmakovigilanco in 
oceno tveganja, da te vloge ne bi po nepotrebnem podvajali.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107g – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004, skupina za 
usklajevanje v 30 dneh po prejemu 
poročila Svetovalnega odbora za 
ocenjevanje tveganja farmakovigilance 
preuči poročilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet, vključno s časovnim razporedom 
za izvajanje mnenja. 

1. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004, skupina za 
usklajevanje v 30 dneh po prejemu 
priporočila odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance sprejme mnenje 
o ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet, vključno s časovnim razporedom 
za izvajanje mnenja. 

Or. en
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Obrazložitev

Mnenje odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance moralo imeti več veljave pri 
skupini za usklajevanje in Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini, ki bi lahko 
zavrnila njegovo priporočilo samo, če bi odločitev utemeljila z znanstvenimi ugotovitvami in 
razlogi javnega zdravja. 

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107g – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki vključuje vsaj eno dovoljenje 
za promet, izdano v skladu s postopkom iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004, Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini v 
30 dneh po prejemu poročila Svetovalnega
odbora za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance preuči poročilo in
sprejme mnenje o ohranitvi, spremembi, 
začasnem preklicu ali ukinitvi zadevnega 
dovoljenja za promet. 

3. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki vključuje vsaj eno dovoljenje 
za promet, izdano v skladu s postopkom iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004, Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini v 
30 dneh po prejemu priporočila odbora za 
oceno tveganja na področju
farmakovigilance sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet. 

Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini sprejme mnenje, ki se razlikuje 
od priporočila odbora za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance, samo, če 
obstajajo za to trdni znanstveni dokazi in 
razlogi javnega zdravja. Te razloge 
pojasni v utemeljitvi, ki jih priloži mnenju.

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev k odstavku 1 člena 107g.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Oddelek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Oddelek 2a
Zaznavanje opozoril

Člen 107h Člen 107h

Or. en

Obrazložitev

Oddelek 2 predloga nosi naslov „Redna poročila o varnosti zdravila“, člen 107 h pa se ne 
nanaša na to, pač pa določa postopek za zaznavanje in vrednotenje opozoril iz podatkovne 
zbirke Eudravigilance, kar je odločilna stopnja v sistemu farmakovigilance. Da ne bi prišlo 
do zmede, bi moral biti ta člen v posebnem, ustrezno naslovljenem oddelku.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 h – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Za namene navedene ocene lahko 
odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance izvede javno obravnavo.
Javne obravnave se napovedo na 
evropskem spletnem portalu o varnosti 
zdravil. Objava vsebuje informacije o 
možnih načinih sodelovanja imetnikov 
dovoljenja za promet in javnosti. 
Agencija omogoči vsem, ki to zahtevajo, 
da osebno ali s pomočjo internetne 
tehnologije sodelujejo v obravnavi.
Kadar ima imetnik dovoljenja za promet 
ali druga oseba, ki namerava predložiti 
informacije, zaupne poslovne podatke, 
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pomembne za vprašanje v postopku, lahko 
zahteva, da te podatke predstavi odboru za 
oceno tveganja na področju 
farmakovigilance na obravnavi, ki ni 
javna.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije omogoča odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance 
organiziranje javne obravnave samo po postopku Skupnosti, ki se uvede, tik preden država 
članica začasno prekliče ali spremeni dovoljenje za promet z zdravilom. Smiselno bi bilo, da 
bi lahko odbor pripravil javne obravnave, ki bi bile v pomoč pri vrednotenju opozoril, ki bi se 
pojavila v „navadnem“ postopku, tj. pri spremljanju poročil posameznikov o neželenih 
učinkih v podatkovno zbirko Eudravigilance.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Oddelek 3 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopek Skupnosti Nujni postopek Unije

Or. en

Obrazložitev

V tem oddelku je opisan postopek za takojšnjo razširitev informacij in usklajevanje, če država 
članica odkrije večjo težavo glede varnosti in ukrepa ali razmišlja o ukrepanju, da bi 
enostransko ukinila ali začasno preklicala dovoljenje za promet z zdravilom. Naslov predloga 
„Postopek Skupnosti“ ne odraža nujnosti tega postopka in povzroča zmedo glede 
centraliziranih in decentraliziranih postopkov za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 k – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor za ocenjevanje
tveganja farmakovigilance oceni zadevo, ki 
je bila predložena. Za namene navedene 
ocene lahko izvede javno obravnavo. 

2. Odbor za oceno tveganja na področju
farmakovigilance oceni zadevo, ki je bila 
predložena. Za namene navedene ocene 
lahko izvede javno obravnavo po postopku 
iz člena 107 h 2(a) Direktive.

Javne obravnave se objavijo na 
evropskem spletnem portalu o varnosti 
zdravil. Objava vsebuje informacije o 
možnih načinih sodelovanja imetnikov 
dovoljenja za promet in javnosti. 
Agencija omogoči vsem, ki to zahtevajo, 
da osebno ali s pomočjo internetne 
tehnologije sodelujejo v obravnavi .
Kadar ima imetnik dovoljenja za promet 
ali druga oseba, ki namerava predložiti 
informacije, poslovno zaupne podatke, 
pomembne za vprašanje postopka, lahko 
zahteva, da te podatke predstavi 
Svetovalnemu odboru za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance na obravnavi, 
ki ni javna.

Or. en

Obrazložitev

Postopek je že določen v enem od prejšnjih členov, zato ga ni treba ponovno navajati.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107l – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar področje uporabe postopka iz 
člena 107i(2) ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
skupina za usklajevanje v 30 dneh po 
priporočilu Svetovalnega odbora za 

1. Kadar področje uporabe postopka iz 
člena 107i(2) ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
skupina za usklajevanje ukrepa v skladu s 
členom 107 g(1).
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ocenjevanje tveganja farmakovigilance 
preuči priporočilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu, 
ukinitvi ali zavrnitvi podaljšanja 
zadevnega dovoljenja za promet, vključno 
s časovnim razporedom za izvajanje 
mnenja.

Or. en

Obrazložitev

Načelo, da morata Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini in skupina za 
usklajevanje utemeljiti, zakaj je njuno mnenje drugačno od priporočila odbora za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance, bi moralo veljati tudi a ocene, izvedene po nujnem 
postopku Unije.

Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107l – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar področje uporabe postopka, kakor 
je določeno v členu 107i(2), vključuje vsaj 
eno dovoljenje za promet, izdano v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini v 30 dneh po priporočilu 
Svetovalnega odbora za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance preuči 
priporočilo in sprejme mnenje o ohranitvi, 
spremembi, začasnem preklicu, ukinitvi 
ali zavrnitvi podaljšanja zadevnega 
dovoljenja za promet.

3. Kadar področje uporabe postopka iz 
člena 107i(2) vključuje vsaj eno dovoljenje 
za promet, izdano v skladu s postopkom iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004, Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini 
ukrepa v skladu s členom 107 g(3).

Or. en

Obrazložitev

Gl. obrazložitev k odstavku 1 člena 107l.



PR\798816SL.doc 23/26 PE430.927v01-00

SL

OBRAZLOŽITEV

Farmakovigilanca je sistem, ki se uporablja za nadzorovanje varnosti zdravil po njihovi 
odobritvi za javno uporabo. Ima pomembno vlogo v javnem zdravju. V EU je po ocenah 
mogoče 197.000 primerov smrti letno pripisati neželenim učinkom zdravila. Pri kliničnih 
preskušanjih se lahko zgodi, da neželenih učinkov zdravil ne zaznajo, če so redki, če se 
pojavijo šele po dolgotrajni uporabi ali ob interakciji z drugimi zdravili. Večina se nas spomni 
katastrofalnih posledic talidomida v 60. letih 20. stoletja in nedavno vioxa. Zato ni dvoma, da 
so sistemi za sledenje uporabe zdravil, poročanje o neželenih učinkih in iskanje vzorcev 
(„odkrivanje signalov“) prednostna naloga za evropsko politiko javnega zdravja. 

Po veljavni zakonodaji EU je zdravila mogoče odobriti na dva načina: a) po centraliziranem 
postopku, kjer farmacevtsko podjetje agenciji EMEA (Evropska agencija za zdravila) predloži 
eno vlogo ali b) po sistemu vzajemnega priznavanja, kjer ena država prevzame vodilno vlogo 
pri oceni novega zdravila in usklajevanju z drugimi državami članicami na podlagi 
vzajemnega priznavanja. Za nekatere vrste novih zdravil je obvezna uporaba centraliziranega 
sistema, npr. za biotehnologija, zdravila proti raku, zdravila proti virusu HIV, 
nevrodegenerativna zdravila. Predpisi za centralizirani postopek so določeni v uredbi (ES) št. 
726/2004, predpisi za decentralizirani sistem pa v direktivi 2001/83/ES. Predlog Komisije o 
posodobitvi predpisov o farmakovigilanci zato zahteva spremembo obeh zakonodajnih aktov. 
Poročevalka je podobno pripravila predloge sprememb uredbe in direktive, vendar zaradi 
prekrivanja obeh zakonodajnih aktov spodnje besedilo velja za oba zakonodajna akta.

Bistvo dobrega sistema farmakovigilance je, da zdravstveno osebje, podjetja in tudi bolniki 
sami pravilno poročajo o neželenih učinkih ter da jih javni organi pravilno beležijo, tako da je 
mogoče odkriti „signale“, ki kažejo na morebitne težave. Tem signalom morajo nato slediti 
ukrepi, ki lahko vključujejo spremembe načina predpisovanja zdravila, boljše informacije o 
njegovi uporabi ali, če so neželeni učinki hujši, o popolnem umiku zdravila. Prednost 
okrepitve sodelovanja na področju farmakovigilance na ravni EU je povečanje nabora 
sporočenih neželenih učinkov, kar pomeni, da bo redkejše vzorce mogoče hitreje odkriti, da 
se bo mogoče izogniti podvajanju dela pri spremljanju istih neželenih učinkov v različnih 
državah članicah ter da bo mogoče nevarna zdravila hitro umakniti, kadar bo potrebno. 
„Signali“ so vzeti iz spontanih poročil o neželenih učinkih pristojnim nacionalnim organom, 
iz rednih posodobljenih poročil o varnosti, ki jih morajo podjetja posredovati, ko je zdravilo 
na trgu, in iz strokovnih pregledov zdravstvenih raziskovalnih dokumentov. Veljavni sistem 
farmakovigilance v EU zaradi razvoja v preteklih letih omogoča boljše usklajevanje dela med 
državami članicami. Enotna podatkovna baza Eudravigilance za zbiranje podatkov je 
vzpostavljena in se izvaja, delovna skupina pa se sestaja, da razpravlja o odprtih vprašanjih. 
Vendar pa vrzeli v veljavni zakonodaji pomenijo, da je pristop v določeni meri priložnosten in 
nedosleden. 

Komisija zato predlaga spremembe za okrepitev farmakovigilanco v EU in racionalizacijo 
postopkov. Poročevalka v splošnem pozdravlja pristop Komisije, vendar je okrepila njene 
predloge na nekaterih področjih. V nadaljevanju so predstavljene točke, ki so po mnenju 
poročevalke ključne.
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1. Okrepitev vloge odbora EU za farmakovigilanco: 

Poročevalka se strinja s Komisijo glede zamenjave sedanje delovne skupine za 
farmakovigilanco s Svetovalnim odborom za oceno tveganj na področju farmakovigilance. 
Večina strokovnjakov meni, da veljavni sistem delovnih skupin deluje dokaj ad hoc in daje 
poudarek le zdravilom, odobrenim po centraliziranem postopku, ter nima ustreznega statusa, 
da bi Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki nadzoruje ves sistem, 
upošteval njegove rezultate. Vendar je po mnenju poročevalke vlogo Svetovalnega odbora za 
oceno tveganj na področju farmakovigilance še vedno mogoče okrepiti, če se mu dodeli 
pristojnost priporočanja ukrepov odboru CHMP, ne le da ima zgolj svetovalno vlogo, ter da se 
članstvo v njem razširi na predstavnika iz vsake države članice. Za izboljšanje preglednosti 
dela Svetovalnega odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance predlaga 
imenovanje dveh dodatnih predstavnikov, ki bosta zastopala bolnike in zdravstveno osebje, 
kot je praksa v drugih odborih agencije EMEA.

2. Vloga držav članic v sistemu: 

Po mnenju poročevalke morajo države članice ostati osrednji akterji v evropskem sistemu 
farmakovigilance. Komisija je predlagala, da mora pristojni organ vsake posamezne države 
članice še naprej delovati kot center za vsa spontana poročanja o neželenih učinkih ter da 
morajo zdravstveno osebje in bolniki še naprej poročati o neželenih učinkih svojim pristojnim 
organom in ne neposredno bazi Eudravigilance (bazi podatkov EU o neželenih učinkih). 
Poročevalka razume pomisleke držav članic v zvezi s predlogom Komisije, da bi se podjetju 
dovolilo, da pripravi eno samo poročilo bazi Eudravigilance o neželenem učinku namesto 
vsem državam članicam (gl. točko 2). Meni, da morajo biti države članice takoj obveščene, če 
podjetje podatkovni bazi Eudravigilance poroča o neželenem učinku, do katerega je prišlo na 
njihovem ozemlju, ter predlaga vzpostavitev sistema za hkratno obveščanje držav članic.

3. Vloga podjetij v sistemu:

Predlaganih je nekaj koristnih sprememb, ki zadevajo podjetja. Poročevalka zlasti pozdravlja 
predloge, ki zagotavljajo boljše nadaljnje spremljanje in usklajevanje ocen neželenih učinkov 
s preprečevanjem podvajanja dela v različnih državah članicah. V ta namen predlaga 
neposredno poročanje podjetij bazi Eudravigilance (z zaščitnimi ukrepi iz točke 3) in 
mehanizme za delitev dela pri nadaljnjem spremljanju periodičnih poročil o varnosti, ki jih 
usklajuje Svetovalni odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance.

4. Vloga zdravstvenega osebja: 

Poročevalka predlaga ukrepe za spodbujanje zdravstvenih delavcev k prostovoljnemu 
poročanju o neželenih učinkih svojemu pristojnemu organu ter se zavzema za okrepitev 
njihove vloge pri obveščanju in spodbujanju bolnikov k poročanju.

5. Vloga bolnikov:
Bolniki imajo ključno vlogo pri „odkrivanju signalov“ neželenih učinkov. Poročevalka 
podpira predloge za spodbujanje „obveščenega bolnika“ in močno podpira nove določbe, ki 
omogočajo neposredno poročanje bolnikov o neželenih učinkih, meni pa, da bi morali 
poročati pristojnim organom in ne podjetjem. Trenutno le nekaj držav članic omogoča 
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neposredno poročanje, kjer pa se izvaja, sistem ni povzročil preobremenitve pristojnega 
organa. Obveščeni bolnik mora tudi vedeti, kdaj jemlje nova zdravila. Poročevalka zato tudi 
podpira predlog za zdravila, ki se intenzivno spremljajo, in meni, da bi moral sistem poleg 
obveščanja bolnikov, katerim se predpiše novo zdravilo, bolnike tudi spodbujati, da poročajo 
o neželenih učinkih. V ta namen je vložila številne predloge sprememb za izboljšanje 
informacij v navodilih za uporabo.

6. Navodila za uporabo:

Mnoge zainteresirane strani se ne strinjajo s predlogom Evropske komisije za vključitev 
„črnih okenc“ s pomembnimi informacijami v navodilo za uporabo. Poročevalka razume te 
pomisleke, zlasti ker to, kar je pomembno za enega bolnika, ni nujno pomembno za vse. 
Zaveda pa se tudi, da sedanja navodila za uporabo za bolnike niso zadovoljiva in da bi morala 
vključevati jasnejšo navedbo glavnih značilnosti zdravila. It is possible that the best solution 
would be to remit this problem to a general review of the PIL. Iz tega razloga ni vložila svojih 
predlogov sprememb k predlogom Komisije.

7. Poročanje o neželenih učinkih: 

Novi sistem predlaga poročanje pristojnih organov in podjetij o vseh neželenih učinkih (ne le 
o resnih) podatkovni bazi Eudravigilance. To pomeni, da bodo informacije o vseh neželenih 
učinkih prvič centralizirane na enem mestu v EU. To utegne biti dragoceno raziskovalno 
orodje za vse. Vendar Komisija mora zagotoviti, da bo baza Eudravigilance zmožna obvladati 
velik obseg informacij, in vzpostaviti sisteme, tako da so najresnejši neželeni učinki jasno 
označeni. Če se bodo v bazi Eudravigilance zabeležili vsi neželeni učinki, se poročevalki zdi 
logično, da se zmanjša zahteva po poročanju podjetij o neželenih učinkih v rednih poročilih o 
varnosti. Namesto zgolj predložitve neobdelanih podatkov bodo podjetja morala analizirati 
neželene učinke in posredovati povzetke svojih rezultatov. To je smiselno, zlasti ker je 
poročevalka ugotovila, da so pristojni organi pogosto preobremenjeni že s količino rednih 
poročil o varnosti, ki so jih prejeli, kar pomeni, da mnogih niso uspeli prebrati. Hitrost 
poročanja o neželenih učinkih bazi Eudravigilance je za varnost bolnikov poglavitna. 
Poročevalka je zato zaskrbljena zaradi novice, da tako podjetja kot tudi države članice niso 
uspele izpolniti sedanje zahteve po poročanju o neželenih učinkih v 15 dneh. Vendar so 
države članice bistveno večji kršitelji: v primerjavi s 5 % prepoznih poročili podjetij je bilo 
prepoznih 50 % poročil držav članic. Poročevalka si zato prizadeva za vključitev določb za 
zagotovitev boljših mehanizmov za skladnost.

8. Nujno ukrepanje ali postopek Skupnosti:

Poročevalka pozdravlja vključitev jasnejših določb o tem, kdaj je potreben nujni postopek.
Države članice morajo hitro in povezano ukrepati, kadar pride do resnih neželenih učinkov.

9. Preglednost: 

Poročevalka pozdravlja predloge za povečanje preglednosti sistema farmakovigilance v EU. 
Pozdravlja razširitev spletnega portala in uporabo javnih predstavitev za zbiranje dokazov o 
neželenih učinkih. Meni, da bi javne predstavitve poleg uporabe v primerih nujnega ukrepanja 
utegnile biti uporabno orodje za običajno farmakovigilanco, zato je predlagala spremembo. 
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