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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 uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in 
nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije 
za zdravila, kar zadeva farmakovigilanco zdravil za humano uporabo
(KOM(2008)0664 – C7-0515/2008 – 2008/0257(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0664),

– ob upoštevanju členov 251(2) in 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0515/2008),

– 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 ter mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2009),

1. sprejme mnenje v prvi obravnavi, kakor je obrazloženo;

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Navedba sklicevanj 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

                                               
1 UL L 229, 23.9.2009, str. 19.
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Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Skupnosti, 
dostopajo do njih in jih skupaj uporabljajo, 
je treba voditi podatkovno bazo 
Eudravigilance in jo okrepiti kot enotno 
točko prejema takih informacij. Države 
članice zato imetnikom dovoljenj za 
promet ne bi smele nalagati dodatnih 
zahtev za poročanje. Podatkovna baza 
mora biti v celoti dostopna državam 
članicam, Agenciji in Komisiji, v 
ustreznem obsegu pa tudi imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti.

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Skupnosti, 
dostopajo do njih in jih skupaj uporabljajo, 
je treba voditi podatkovno bazo 
Eudravigilance in jo okrepiti kot enotno 
točko prejema takih informacij. Države 
članice zato imetnikom dovoljenj za 
promet ne bi smele nalagati dodatnih 
zahtev za poročanje. Namesto tega mora 
podatkovna zbirka Eudravigilance 
sočasno obvestiti zadevne države članice o 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenja 
za promet. Podatkovna baza mora biti v 
celoti dostopna državam članicam, 
Agenciji in Komisiji, v ustreznem obsegu 
pa tudi imetnikom dovoljenj za promet in 
javnosti.

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 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovi razpoložljivost (7) Da se zagotovi razpoložljivost 
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potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 
ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer Svetovalni odbor za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance. Odbor 
morajo sestavljati neodvisni znanstveni 
strokovnjaki, usposobljeni za področje 
varnosti zdravil, vključno z odkrivanjem, 
ocenjevanjem, zmanjševanjem in 
sporočanjem tveganj, ter za pripravo 
varnostnih študij po pridobitvi dovoljenja 
za promet in presojo farmakovigilance.

potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 
ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance. Odbor morajo sestavljati 
po en član na državo članico in sedem 
članov, ki jih imenuje Komisija, pri čemer
morata biti vsaj po en predstavnik 
zdravstvenih strokovnjakov in en 
predstavnik bolnikov. Usposobljeni 
morajo biti za področje varnosti zdravil, 
vključno z odkrivanjem, ocenjevanjem, 
zmanjševanjem in sporočanjem tveganj, ter 
za pripravo varnostnih študij po pridobitvi 
dovoljenja za promet in presojo 
farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance bi moral biti predstavniški odbor, saj 
je farmakovigilanca tako pomembno vprašanje javnega zdravja, da bi vsaka država članica 
želela imeti pravico do predstavnika in sodelovati v razpravah. 

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se v vsej Skupnosti zagotovi 
usklajen odziv na pomisleke glede varnosti 
zdravil za humano uporabo, mora 
Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance podpirati
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini in koordinacijsko skupino, 
ustanovljeno z Direktivo 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini pri 
vseh vprašanj, povezanih s 
farmakovigilanco zdravil za humano 
uporabo. Zaradi doslednosti in stalnosti 

(9) Da se v vsej Skupnosti zagotovi 
usklajen odziv na pomisleke glede varnosti 
zdravil za humano uporabo, morata Odbor 
za zdravila za uporabo v humani medicini 
in koordinacijska skupina, ustanovljena z 
Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
upoštevati priporočilo odbora za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance 
pri vseh vprašanj, povezanih s 
farmakovigilanco zdravil za humano 
uporabo. Zaradi doslednosti in stalnosti 
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ocen pa morajo biti za oceno tveganja in 
koristi zdravil za humano uporabo, 
odobrenih v skladu s to uredbo, še vedno 
pristojni Odbor za zdravila za humano 
uporabo v okviru Agencije in organi, 
pristojni za izdajanje dovoljenj za promet.

ocen pa morajo biti za oceno tveganja in 
koristi zdravil za humano uporabo, 
odobrenih v skladu s to uredbo, še vedno 
pristojni Odbor za zdravila za humano 
uporabo v okviru Agencije in organi, 
pristojni za izdajanje dovoljenj za promet.

Or. en

Obrazložitev

Če naj bo odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance predstavniški odbor, bi bilo 
treba njegove pristojnosti v primerjavi z Odborom za zdravila za uporabo v humani medicini 
in skupino za usklajevanje povečati. Nobeden namreč ni specializirani organ za 
farmakovigilanco – njuna naloga je na splošno usklajevati tveganja in koristi. Odbor za 
oceno tveganja bi moral biti edini organ, odgovoren za farmakovigilanco in ocenjevanje 
tveganj, da te vloge ne bi po nepotrebnem podvajali. 

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Kadar je za zdravilo izdano dovoljenje 
za promet pod pogojem, da je treba 
opraviti študijo varnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet, oziroma pod pogoji 
ali na podlagi omejitev v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo zdravila, je treba 
zdravilo intenzivno spremljati na trgu. 
Bolnike in zdravstvene delavce je treba 
spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih 
neželenih učinkih takih zdravil, Agencija 
pa mora sproti dopolnjevati javno dostopen 
seznam takih zdravil.

(15) Kadar je za zdravilo izdano dovoljenje 
za promet pod pogojem, da je treba 
opraviti študijo varnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet, oziroma pod pogoji 
ali na podlagi omejitev v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo zdravila, je treba 
zdravilo intenzivno spremljati na trgu. 
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, Agencija pa mora sproti 
dopolnjevati javno dostopen seznam takih 
zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Posebna opozorila za zdravila, ki se intenzivno spremljajo, bodo v pomoč tako strokovnjakom 
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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 se odobrijo po centraliziranem postopku).

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21a) Ta direktiva se uporablja ne glede 
na 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 v na vsakem koraku 
procesa farmakovigilance ocenijo potrebo 
po tem.

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. 

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s 
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farmakovigilanco mu pomaga Svetovalni 
odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance iz člena 56(1)(aa).

farmakovigilanco upošteva priporočilo 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance iz člena 56(1)(aa). 
Beseda „svetovalni“ se izbriše iz naziva 
odbora za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance, tako da bo njegovo ime 
bolje odražalo njegove pristojnosti.
Če bo sprememba sprejeta, se bo naziv 
popravil v vsem besedilu.

Or. en

Obrazložitev

Če naj bo odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance predstavniški odbor, bi bilo 
treba njegove pristojnosti v primerjavi z Odborom za zdravila za uporabo v humani medicini 
povečati. Ta namreč ni specializirani organ za farmakovigilanco – njegova naloga je na 
splošno usklajevati tveganja in koristi. Odbor za oceno tveganja bi moral biti edini organ, 
odgovoren za farmakovigilanco in ocenjevanje tveganj, da te vloge ne bi po nepotrebnem 
podvajali. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 3 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na podlagi ocenjevalnega poročila 
oblikuje priporočilo za Odbor za zdravila 
za uporabo v humani medicini. 

Or. en

Obrazložitev

Mnenje odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance moralo imeti več veljave pri 
Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini, ki bi lahko zavrnil njegovo priporočilo 
samo, če bi odločitev utemeljil z ugotovitvami znanosti in razlogi javnega zdravja. 
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Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini v 30 dneh po prejemu poročila
Svetovalnega odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance preuči poročilo 
in sprejme mnenje o ohranitvi, spremembi, 
začasni ukinitvi ali razveljavitvi zadevnega 
dovoljenja za promet. 

4. 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, začasni ukinitvi ali 
razveljavitvi 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.

Kadar je v mnenju določeno, da je 
potreben regulativni ukrep, Komisija 
sprejme odločbo o spremembi, začasni 
ukinitvi ali razveljavitvi dovoljenja za 
promet. Člen 10 te uredbe se uporablja za 
sprejetje navedene odločbe. Kadar 
Komisija sprejme tako odločbo, lahko v 
skladu s členom 127a 
Direktive 2001/83/ES sprejme tudi 
odločbo, naslovljeno na države članice.

Kadar je v mnenju določeno, da je 
potreben regulativni ukrep, Komisija 
sprejme odločbo o spremembi, začasni 
ukinitvi ali razveljavitvi dovoljenja za 
promet. Člen 10 te uredbe se uporablja za 
sprejetje navedene odločbe. Kadar 
Komisija sprejme tako odločbo, lahko v 
skladu s členom 127a 
Direktive 2001/83/ES sprejme tudi 
odločbo, naslovljeno na države članice.

Or. en

Obrazložitev

Mnenje odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance moralo imeti več veljave pri 
Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini, ki bi lahko zavrnil njegovo priporočilo 
samo, če bi odločitev utemeljil z ugotovitvami znanosti in razlogi javnega zdravja. 
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28a – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2(a) Za namene navedene ocene lahko 
odbor za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance izvede javno obravnavo.
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, zaupne poslovne podatke, 
pomembne za vprašanje v postopku, lahko 
zahteva, da te podatke predstavi odboru za 
ocenjevanje tveganja farmakovigilance na 
obravnavi, ki ni javna.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je enak kot pri direktivi. Odboru za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance omogoča organizacijo javnih obravnav, če to pri vrednotenju zdravil oceni 
za potrebno, ne glede, ali so bila zdravila odobrena po centraliziranem ali decentraliziranem 
postopku. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 – točka (a)
Uredba (ES) št. 726/2004
Article 56 - paragraph 1 - point aa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Svetovalni odbor za oceno tveganja na (aa) odbor za oceno tveganja na področju 
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področju farmakovigilance, odgovoren za 
svetovanje Odboru za zdravila za uporabo 
v humani medicini in koordinacijski 
skupini o vseh vprašanjih v zvezi s 
farmakovigilanco zdravil za humano 
uporabo;

farmakovigilance, odgovoren za dajanje 
priporočil Odboru za zdravila za uporabo v 
humani medicini in koordinacijski skupini 
o vseh vprašanjih v zvezi s 
farmakovigilanco zdravil za humano 
uporabo;

Or. en

Obrazložitev

Sprememba je v skladu s predlogoma spremembe 3 in 4.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance sestavlja:

1. Odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance sestavlja:

(a) deset članov in deset namestnikov, ki 
jih imenuje uprava na podlagi predlogov 
pristojnih nacionalnih organov;

(a) po en član in en namestnik na državo 
članico, ki jih imenuje nacionalni pristojni 
organ po posvetovanju z upravo;

(b) pet članov in pet namestnikov, ki jih 
imenuje Komisija na podlagi javnega 
razpisa ter po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom.

(b) sedem članov in pet namestnikov, ki jih 
imenuje Komisija na podlagi javnega 
razpisa ter po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom, med njimi pa je vsaj en 
zdravstveni delavec in vsaj en predstavnik 
bolnikov.

Država članica lahko prosi drugo državo 
članico, da prevzame njeno mesto v 
odboru.

Namestniki predstavljajo člane, kadar so ti 
odsotni, in glasujejo v njihovem imenu.

Namestniki predstavljajo člane, kadar so ti 
odsotni, in glasujejo v njihovem imenu.

Komisija lahko glede na tehnične in 
znanstvene potrebe prilagodi število 
članov in namestnikov. Ukrepi, 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom na podlagi 
pregleda iz člena 87(2a).
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Or. en

Obrazložitev
Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance bi moral biti predstavniški odbor, 
vendar je udeležba v njem pravica, ne pa obveznost. Če torej katera država članica ne more 
poslati svojega predstavnika, bi morale imeti pravico, da svoje mesto prenesejo na drugo 
državo članico.
Da bi povečali preglednost v procesu farmakovigilance, poročevalka predlaga, naj bosta vsaj 
dva dodatna člana odbora predstavnika zdravstvenih delavcev in bolnikov. Precedens za to so 
odbor za zdravila sirote, odbor za pediatrijo in odbor za napredno zdravljenje pri Evropski 
agenciji za zdravila.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani in namestniki Svetovalnega
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance so imenovani na podlagi 
njihovega ustreznega strokovnega znanja 
in izkušenj v zvezi s farmakovigilanco in 
ocenjevanjem tveganja zdravil za humano 
uporabo, in sicer tako, da se zagotovijo 
najvišje ravni specialističnih kvalifikacij in 
širok spekter ustrezne strokovnosti. V ta 
namen izvršni direktor Agencije pomaga 
upravi in Komisiji zagotoviti, da končna 
sestava Odbora pokriva znanstvena 
področja, pomembna za njegove naloge.

2. Člani in namestniki odbora za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance so 
imenovani na podlagi njihovega ustreznega 
strokovnega znanja in izkušenj v zvezi s 
farmakovigilanco in ocenjevanjem 
tveganja zdravil za humano uporabo, in 
sicer tako, da se zagotovijo najvišje ravni 
specialističnih kvalifikacij in širok spekter 
ustrezne strokovnosti. V ta namen izvršni 
direktor Agencije pomaga upravi, Komisiji 
in državam članicam zagotoviti, da končna 
sestava Odbora pokriva znanstvena 
področja, pomembna za njegove naloge.

Or. en

Obrazložitev

Gl. predlog spremembe 12.
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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 
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poročati pristojnim organom in ne podjetjem. Trenutno le nekaj držav članic omogoča 
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. Verjetno bi bila najboljša rešitev te 
težave ob splošnem pregledu navodil za uporabo. 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. 
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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.


