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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zdravila znatno prispevajo k zdravju državljanov EU. Lahko pa imajo tudi neželene učinke, 
ki po ocenah Evropske komisije povzročijo približno 5 % vseh sprejemov v bolnišnico 
(čeprav nepopolno poročanje ne omogoča natančnih ocen). Primer zdravila proti vnetju 
rofekoksib (Vioxx), ki je bilo zaradi povečanja tveganja za bolezni srca in ožilja umaknjeno s 
trga leta 2004 (po oceni več kot 30 000 možganskih kapi v ZDA, od katerih je bilo nekaj 
usodnih), je povečal ozaveščenost o tem, da je treba okrepiti farmakovigilanco.

Farmakovigilanca je postopek spremljanja varnosti zdravil in znanost o tem spremljanju, ki 
vključuje zbiranje in obdelavo podatkov o varnosti zdravil, oceno teh podatkov, s katero se 
ugotovi, ali je varnost ogrožena, ukrepanje za rešitev morebitnega vprašanja glede varnosti in 
poročanje o njem ter vrednotenje uporabljenega postopka in dobljenih rezultatov.

Postopek za zdravila, ki pridobijo dovoljenje za promet po centraliziranem postopku, je 
določen v Uredbi (ES) 726/2004. Za zdravila, ki se odobrijo nacionalno, je postopek določen 
v Direktivi 2001/83. To mnenje zadeva predloge sprememb Direktive 2001/83/ES, ki jih je 
predlagala Komisija.

Komisija želi izboljšati sedanji sistem farmakovigilance tako, da bi pojasnila vlogo različnih 
sodelujočih subjektov, poenostavila postopke, povečala preglednost in sporazumevanje, 
izboljšala zbiranje podatkov in postopke vrednotenja, povečala sodelovanje zainteresiranih 
strani ter opredelila najboljšo prakso.

Čeprav pripravljavec mnenja pozdravlja predlog, meni, da ga je mogoče še izboljšati, zlasti 
pri vprašanjih varstva potrošnikov, preglednosti in varstva podatkov. Zato predlaga nekatere 
spremembe v skladu z naslednjimi smernicami:

 Poročanje bolnikov lahko na nov način prispeva k poznavanju neželenih učinkov 
zdravil, kot v primeru sredstva proti depresiji paroksetin (Deroxat/Seroxat), za 
katerega je bilo po poročanju bolnikov ugotovljeno, da povečuje tveganje za samomor 
in povzroča odtegnitveni sindrom („električna glava“), če želijo bolniki prekiniti 
zdravljenje. 

 Potrošniki bi morali poročati neposredno nacionalnim organom. Zaradi 
decentraliziranih sistemov poročanja, pri katerih se sporočanje vseh neželenih učinkov 
zdravil (o katerih poročajo bodisi bolniki, bolnišnice, zdravstveni strokovnjaki ali 
farmacevtska podjetja) v evropsko bazo podatkov usklajuje na nacionalni ravni, je 
varstvo podatkov boljše in kakovost podatkov, zabeleženih na evropski ravni, 
zagotovljena. Bližina omogoča nacionalnim zdravstvenim organom tudi, da:
- izvajajo preiskave, s katerimi prispevajo dragocene informacije in uporabijo 

svoje posebno strokovno znanje in izkušnje,
- imajo jasen pregled nad neželenimi učinki, ki se pojavljajo na njihovem ozemlju, 

in
- omogočijo prebivalcem svoje države dostop do teh informacij v lastnem jeziku 

(kot že počneta Združeno kraljestvo in Nizozemska).
 Potrošniki in zdravstveni strokovnjaki bi morali imeti popoln dostop do osrednje 

evropske baze podatkov EUDRAVigilance, s čimer bi preprečili ponavljanje neželenih 
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učinkov zdravil, ki jih je mogoče preprečiti, saj bi bile potrjene informacije lahko 
dostopne. Gre za učinkovit način obravnave različnih informacij o neželenih učinkih 
med državami članicami. Javni dostop do Eudravigilance je potreben, da bi 
državljanom povrnili zaupanje v zmožnost zdravstvenih organov, da zavarujejo javno 
zdravje.

 Uporabo spletnega formata poročanja bi bilo treba (tako kot v ZDA in Združenem 
kraljestvu) dopolniti z drugimi načini, kot so pošta, faks in telefon, da ne bi bili 
izključeni tisti, ki nimajo dostopa do interneta ali ga ne morejo uporabljati, ter da bi 
izboljšali poročanje bolnikov.

 Vsa poročila o oceni, ki zadevajo zdravljenje v okviru nacionalnih in evropskih 
sistemov farmakovigilance, bi morala biti dostopna javnosti. Ko gre za prevladujoči 
javni interes, kot v primeru podatkov farmakovigilance, je treba vedno zagotoviti 
njihovo popolno razkritje.

 Financiranje sistemov farmakovigilance mora ostati javno, saj so javni organi 
odgovorni, da zavarujejo svoje prebivalstvo, ter da se zagotovi njihova neodvisnost.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

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 

(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 obširno 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 
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nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil. 

nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil. 

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči, da brez težav 
ugotovijo najpomembnejše informacije o 
zdravilih, ki jih uporabljajo, morata 
povzetek glavnih značilnosti zdravila in 
navodilo za uporabo vključevati kratek in 
jedrnat del s ključnimi informacijami o 
zdravilu in informacijami, kako čim bolj 
zmanjšati tveganja in čim bolj povečati 
koristi.

črtano

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive naj Komisija po posvetovanju z 
organizacijami bolnikov, potrošnikov, 
zdravnikov in farmacevtov, državami 
članicami in drugimi zainteresiranimi 
stranmi predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu poročilo o oceni 
berljivosti povzetkov glavnih značilnosti 
zdravila in navodila za uporabo ter 
njihove pomembnosti za splošno javnost 
in zdravstvene strokovnjake. Po analizi 
navedenih podatkov naj Komisija po 
potrebi predstavi predloge za izboljšanje 
oblike in vsebine povzetkov glavnih 
značilnosti zdravila in navodil za uporabo, 
da bi zagotovila, da so dragocen vir 
informacij za splošno javnost in 
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zdravstvene strokovnjake.

Obrazložitev

Navodila za zdravila so pogosto še vedno nejasna in težko razumljiva za potrošnike. Naloga 
Evropske komisije je, da predstavi premišljene predloge, o katerih je razpravljala z vsemi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 4

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, mora 
imeti skupina za usklajevanje možnost, da 
se opira na nasvete Svetovalnega odbora 
Agencije za ocenjevanje razmerja med 
tveganjem in koristmi zdravil na področju 
farmakovigilance.

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preveč omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila, temveč poudarja le analizo tveganja. Odbor pa je pristojen za vsa vprašanja v zvezi 
s farmakovigilanco (predlog direktive, člen 1(14)). 

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. 

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet 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 
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726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

besedilu: podatkovna baza Eudravigilance) 
ter hkrati pristojnim nacionalnim 
organom. Vse spremembe v nacionalnih 
podatkovnih bazah se morajo nemudoma 
in samodejno pokazati v podatkovni bazi 
Eudravigilance. Podatkovna baza 
Eudravigilance in nacionalne podatkovne 
baze morajo biti popolnoma 
medobratovalne.

Obrazložitev

Samo neposredno poročanje bolnikov, zdravstvenih strokovnjakov in imetnikov dovoljenja za 
promet o neželenih učinkih pristojnim nacionalnim organom zagotavlja kakovostne podatke v 
sistemu Eudravigilance. To omogoča, da se izkoristijo njihovo strokovno znanje in izkušnje 
ter prizna njihova odgovornost, kar zadeva varstvo javnega zdravja na nacionalni in evropski 
ravni. Nujno pa je, da imajo bolniki neposreden dostop do podatkov v podatkovni bazi 
Eudravigilance. To zagotavlja, da so kakovostne informacije v javnem interesu lahko 
dostopne in se hitro razširijo.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila. Zato je treba 
redno poročanje o varnosti zdravila 
povezati s sistemom obvladovanja tveganja 
za novo odobrena zdravila, običajno 
poročanje pa ne sme biti več potrebno za 
generična zdravila, zdravila z dobro 
uveljavljeno uporabo, prostovoljnim 
soglasjem, homeopatska zdravila ali 
registrirana zdravila rastlinskega izvora s 
tradicionalno uporabo. Vendar morajo 
organi v interesu javnega zdravja zahtevati 
redna poročila o varnosti takih zdravil, 
kadar je treba oceniti tveganje ali 
pregledati ustreznost informacij o zdravilu.

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila. Zato je treba 
redno poročanje o varnosti zdravila 
povezati s sistemom obvladovanja tveganja 
za novo odobrena zdravila, obdobja 
poročanja pa podaljšati za generična 
zdravila, zdravila z dobro uveljavljeno 
uporabo, prostovoljnim soglasjem, 
homeopatska zdravila ali registrirana 
zdravila rastlinskega izvora s tradicionalno 
uporabo. Vendar morajo organi v interesu 
javnega zdravja zahtevati poročila o 
varnosti takih zdravil v določenih časovnih 
presledkih, kadar je treba oceniti tveganje 
ali pregledati ustreznost informacij o 
zdravilu.
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Obrazložitev

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments, médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Ta direktiva se mora uporabljati 
brez poseganja v Direktivo Evropskega 
parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. 
oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov in o prostem 
pretoku takih podatkov1 in v Uredbo (ES) 
št. 45/2001 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah in organih 
Skupnosti in o prostem pretoku takih 
podatkov2. Da bi odkrili, ocenili, razumeli 
in preprečili neželene učinke, opredelili in 
izvajali ukrepe za zmanjšanje tveganja in 
povečanje koristi zdravil za namene 
varovanja javnega zdravja, bi morala biti 
v sistemu Eudravigilance omogočena 
obdelava osebnih podatkov, ki bi bila v 
skladu z veljavno zakonodajo EU o 
varstvu podatkov.
____________________
1 UL L 281, 23. 11. 1995, str. 31.
2 UL L 8, 12. 1. 2001, str. 1.

Obrazložitev

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov zdravil, ki poteka na različnih stopnjah procesa 
farmakovigilance, bi morala biti v skladu z načelom varstva podatkov, določenim v Direktivi 
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95/46/ES.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – podtočka b 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
izjavo:

„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 
nacionalnega pristojnega organa>.“

„To novo odobreno zdravilo se obširno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti zdravniku, farmacevtu 
ali <ime in spletni naslov nacionalnega 
pristojnega organa>.“

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

“3. Pristojni nacionalni organi nemudoma 
javno objavijo dovoljenje za promet skupaj 
s povzetkom glavnih značilnosti in pogoji, 
določenimi v skladu s členi 21a, 22 in 22a, 
skupaj z roki za izpolnitev pogojev, za 
vsako zdravilo, za katero so izdali 
dovoljenje za promet.

“3. Pristojni nacionalni organi nemudoma 
javno objavijo dovoljenje za promet skupaj 
z navodilom za uporabo, povzetkom 
glavnih značilnosti in pogoji, določenimi v 
skladu s členi 21a, 22 in 22a, skupaj z roki 
za izpolnitev pogojev, za vsako zdravilo, 
za katero so izdali dovoljenje za promet.

Obrazložitev

Da bi širši javnosti zagotovili popolne in natančne informacije, je treba po pridobitvi 
dovoljenja za promet objaviti tudi navodilo za uporabo.

Predlog spremembe 10
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21a – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje za promet se lahko izda, če je 
izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: 

Dovoljenje za promet se lahko izda ne 
glede na določbe člena 19 in če je 
izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: 

Obrazložitev

Novi člen ne sme omogočiti lažjega pridobivanja dovoljenj za promet, kot to velja za pogojna 
in natančno opredeljena dovoljenja za promet iz člena 22. 

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Nadaljevanje dovoljenja za promet je 
vezano na vsakoletno ponovno oceno teh 
pogojev.“

Nadaljevanje dovoljenja za promet je 
vezano na vsakoletno ponovno oceno teh 
pogojev. Seznam pogojev je treba 
nemudoma javno objaviti skupaj s 
končnimi roki in datumi izpolnitve.

Obrazložitev

Ponovno je treba uvesti obveznost objave pogojev, ker njihovo črtanje ni utemeljeno.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
pristojni nacionalni organ od imetnika 

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
pristojni nacionalni organ od imetnika 
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dovoljenja za promet zahteva izvedbo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet, če ostajajo skrbi 
glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
je pisna in vsebuje podrobno utemeljitev 
ter cilje in časovni okvir za predložitev in 
izvedbo študije.

dovoljenja za promet zahteva izvedbo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi
dovoljenja za promet, če ostajajo skrbi 
glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
je pisna in vsebuje podrobno utemeljitev 
ter cilje in časovni okvir za predložitev in 
izvedbo študije. Objavi se nemudoma.

2. Pristojni nacionalni organ imetniku 
dovoljenja za promet z zdravilom da 
možnost, da predloži pojasnila o zahtevi v 
roku, ki ga določi organ, če imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom to 
zahteva v 30 dneh od prejema pisne 
zahteve. 

2. Pristojni nacionalni organ imetniku 
dovoljenja za promet z zdravilom da 
možnost, da predloži pojasnila o zahtevi v 
roku, ki ga določi organ, če imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom to 
zahteva s podrobno pisno utemeljitvijo v 
30 dneh od prejema pisne zahteve. Ta 
zahteva se nemudoma objavi.

3. Pristojni nacionalni organ na podlagi 
pojasnil, ki jih predloži imetnik dovoljenja 
za promet, umakne ali potrdi zahtevo. 
Kadar pristojni nacionalni organ potrdi 
zahtevo, se dovoljenje za promet z 
zdravilom spremeni, da se zahteva vključi 
kot pogoj dovoljenja za promet z 
zdravilom, sistem obvladovanja tveganja 
pa se ustrezno posodobi.

3. Pristojni nacionalni organ na podlagi 
pojasnil, ki jih predloži imetnik dovoljenja 
za promet, umakne ali potrdi zahtevo. Ta 
odločitev se nemudoma objavi. Kadar 
pristojni nacionalni organ potrdi zahtevo, 
se dovoljenje za promet z zdravilom 
spremeni, da se zahteva vključi kot pogoj 
dovoljenja za promet z zdravilom, sistem 
obvladovanja tveganja pa se ustrezno 
posodobi.

Obrazložitev

Pri izdajanju dovoljenj pod izrednimi pogoji bi morala biti zagotovljena popolna preglednost.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – podtočka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 1– pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Skupini za usklajevanje pri izvajanju nalog 
farmakovigilance pomaga Svetovalni 
odbor za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance iz člena 56(1)(aa) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.“

Skupini za usklajevanje pri izvajanju nalog 
farmakovigilance pomaga Svetovalni 
odbor Agencije za ocenjevanje razmerja 
med tveganjem in koristmi zdravil na 
področju farmakovigilance iz člena 
56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004.“
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Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preveč omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila, temveč poudarja le analizo tveganja. Odbor pa je pristojen za vsa vprašanja v zvezi 
s farmakovigilanco (predlog uredbe, člen 1(14)). Ta predlog spremembe se mora uporabljati 
v celotnem besedilu predloga direktive.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – podtočka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Od članov skupine za usklajevanje se 
tudi po prenehanju njihovih dolžnosti 
zahteva, da ne razkrijejo podatkov, ki jih 
zajema obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti.“

7. Podrobni dnevni redi srečanj 
usklajevalnih skupin se objavijo 
najkasneje dan pred srečanji. Podrobni 
zapisniki teh srečanj s sprejetimi 
odločitvami, podrobnostmi in razlago 
glasovanja, vključno z manjšinskimi 
mnenji, se objavijo najkasneje mesec po 
srečanju.“

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – podtočka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 

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

Predlog spremembe 16

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2001/83/ES
Člen 65 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. V členu 65 se doda naslednja točka 
(g):

črtano

“(g) „(g) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila, predpisan v členu 11(3a) in 
členu 59(1)(aa).“

Obrazložitev

Treba je zavrniti predlagani povzetek osnovnih informacij o varni in učinkoviti uporabi 
zdravil, saj je pojem „osnovne informacije“ zavajajoč in bi utegnil biti napačno razumljen.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20
Direktiva 2001/83/ES
Člen 65 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) postopek Skupnosti, ki določa 
časovni potek postopka, jasno strukturo in 
opredeljene vloge za vse sodelujoče strani, 
tudi za izvajanje javnih obravnav. 

Obrazložitev

Treba je razviti smernice, da bi pojasnili postopke in časovni potek postopkov Skupnosti, tudi 
za javne obravnave.
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Predlog spremembe 18

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

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, 
bolnišnic, farmacevtov in drugih 
zdravstvenih delavcev, da nacionalnim 
pristojnim organom poročajo o domnevnih 
neželenih učinkih;

Obrazložitev

Zagotovitev kakovostnega in kritičnega nadaljnjega spremljanja vseh pomembnih podatkov je 
naloga nacionalnih organov.

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) zagotovijo, da je javnost pravočasno 
obveščena o zadevah farmakovigilance 
glede uporabe zdravila;

Obrazložitev

Da bi bilo upoštevano previdnostno načelo, je treba podatke o farmakovigilanci čim prej 
posredovati zdravstvenim strokovnjakom in bolnikom.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)



AD\807692SL.doc 15/26 PE431.039v03-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) zagotovijo, da so informacije o 
nezaželenih učinkih zdravil hitro javno 
dostopne.

Obrazložitev

Da bi bilo upoštevano previdnostno načelo, je treba podatke o farmakovigilanci čim prej 
posredovati zdravstvenim strokovnjakom in bolnikom.

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 105 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dejavnosti, povezane s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
tržnim nadzorom prejmejo javna sredstva.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) seznam zdravil, ki so predmet 
intenzivnega spremljanja iz člena 23 
Uredbe (ES) št. 726/2004;

(2) seznam novo odobrenih zdravil, ki so 
predmet obširnega spremljanja iz člena 23 
Uredbe (ES) št. 726/2004;
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Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) dnevne rede in podrobne zapisnike 
sej Svetovalnega odbora za ocenjevanje 
razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravil na področju farmakovigilance ter 
skupine za usklajevanje.

Obrazložitev

Sistem farmakovigilance mora biti povsem pregleden, da bi se zagotovila popolna 
obveščenost vseh zainteresiranih strani, še posebej zaradi povrnitve zaupanja bolnikov in 
državljanov v odgovornost zdravstvenih organov.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3 b (novo) in točka 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) najsodobnejšo elektronsko verzijo 
navodil za uporabo in povzetek glavnih 
značilnosti zdravila za vsa obstoječa in 
nova zdravila; 
(3c) kratko zgodovino dokumenta s 
spremembami informacij o proizvodu
Vse informacije na spletnih portalih o 
varnosti zdravil, tudi tiste iz točk od 1 do 
3b, se predstavijo v obliki, ki bo razumljiva 
širši javnosti. 

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljene na 
preprost in razumljiv način. Zakonodaja sicer predvideva, da se na nacionalnih spletnih 
portalih o varnosti zdravil objavijo zelo podrobne informacije, ne vključuje pa sklicevanja na 
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bistvene informacije za zagotovitev varne uporabe zdravil. Zato je treba poskrbeti, da bodo 
navodila za uporabo dostopna javnosti. 

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetniki dovoljenja za promet vodijo 
dokumentacijo o vseh domnevnih 
neželenih učinkih v Skupnosti ali v tretjih 
državah, na katere jih opozorijo bolniki 
sami ali zdravstveni delavci ali pa se 
pojavijo v okviru študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet.

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih v 
Skupnosti ali v tretjih državah, na katere 
jih opozorijo bolniki sami ali zdravstveni 
delavci ali pa se pojavijo v okviru študije o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet; pri tem države članice 
navedejo, ali so se domnevni neželeni 
učinki pojavili pri odmerkih, ki se 
običajno uporabljajo pri ljudeh za 
preprečevanje, diagnosticiranje ali 
zdravljenje bolezni ali za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije, ali so se pojavili zaradi 
napake pri uporabi zdravila ali zaradi 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim 
povzetkom glavnih značilnosti zdravila. 

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri uporabi zdravila ali 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z 
nepravilno uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki 
bi lahko škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih 
uporabe zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti jasno navedeno v
postopku poročanja.

Predlog spremembe 26

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

2. Imetnik dovoljenja za promet ne sme 
zavrniti poročil o domnevnih neželenih 
učinkih, ki jih od bolnikov in zdravstvenih 
delavcev prejme elektronsko.

2. Imetnik dovoljenja za promet ne sme 
zavrniti poročil o domnevnih neželenih 
učinkih, ki jih od bolnikov in zdravstvenih 
delavcev prejme po elektronski ali drugi 
ustrezni poti.

Obrazložitev

Pomembno je, da sporočanja neželenih učinkov ne preprečujejo tehnološke prepreke, ker 
nekateri ljudje nimajo dostopa do interneta ali imajo težave pri njegovi uporabi.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavek 3 – pododstavka 1 in 2

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 
vse podatke o vseh resnih neželenih 
učinkih posredovati elektronsko v 
podatkovno bazo in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 24 Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu:
podatkovna baza Eudravigilance) ter 
hkrati pristojnim nacionalnim organom v 
15 dneh od prejema poročila, ob odsotnosti 
poročila pa na dan, ki sledi dnevu, ko je 
zadevni imetnik izvedel za dogodek.

Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo v Skupnosti, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
Eudravigilance v 90 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa na dan, 
ki sledi dnevu, ko je zadevni imetnik 
izvedel za dogodek. 

Imetniki dovoljenja za promet morajo vse 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo v Skupnosti, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
Eudravigilance in hkrati pristojnim 
nacionalnim organom v 90 dneh od 
prejema poročila, ob odsotnosti poročila pa 
na dan, ki sledi dnevu, ko je zadevni 
imetnik izvedel za dogodek. 
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Predlog spremembe 28

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Države članice in javnost morajo 
imeti prek podatkovne baze 
Eudravigilance dostop do poročil o 
neželenih učinkih, ki se pojavljajo v 
drugih državah članicah.

Obrazložitev

Evropska podatkovna baza farmakovigilance mora biti povsem pregledna, da bi lahko 
posredovala informacije zainteresiranim stranem, pa tudi bolnikom. Gre za učinkovit način 
spoprijema z različnimi informacijami o neželenih učinkih med državami članicami.

Predlog spremembe 29

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, bolnišnice
in bolniki, imetniki dovoljenja za promet 
in programi za zbiranje in preprečevanje 
napak pri zdravilih ter pri tem navedejo, 
ali so se neželeni učinki pojavili pri 
odmerkih, ki se običajno uporabljajo pri 
ljudeh za preprečevanje, diagnosticiranje 
ali zdravljenje bolezni ali za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije, ali so se pojavili zaradi 
napake pri uporabi zdravila ali zaradi 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim 
povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

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

takih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil in na 
vse druge ustrezne načine.

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti jasno navedeno v postopku 
poročanja. Zagotovitev kakovostnega in kritičnega nadaljnjega spremljanja vseh pomembnih 
podatkov je naloga nacionalnih organov.

Predlog spremembe 30

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107a – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice v 15 dneh od prejema 
poročil iz odstavka 1 poročila elektronsko 
posredujejo v podatkovno bazo 
Eudravigilance.

2. Države članice v 15 dneh od prejema 
poročil iz odstavka 1 poročila elektronsko 
posredujejo v podatkovno bazo 
Eudravigilance ter pri tem navedejo, ali so 
se pojavili pri odmerkih, ki se običajno 
uporabljajo pri ljudeh za preprečevanje, 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni ali 
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali 
spremembo fiziološke funkcije, ali so se 
pojavili zaradi napake pri uporabi 
zdravila ali zaradi uporabe, ki ni v skladu 
z odobrenim povzetkom glavnih 
značilnosti zdravila.

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti jasno navedeno v postopku 
poročanja.
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Predlog spremembe 31

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo vsaka tri leta, 
razen v naslednjih primerih:

Obrazložitev

Excluding some types of medicine (generic medicines, medicines whose active substances 
have been in well-established use for at least 10 years, certain homeopathic medicines, 
certain traditional plant-based medicines, and so on) from the periodic safety update 
reporting scheme may pose problems. In the case of generic medicines, if the original product 
is no longer marketed a periodic report will no longer be available for such medicines. 
Moreover, adverse reactions can appear long after they are placed on the market (as with 
DiAntalvic). So certain medicines cannot be excluded on principle, but a longer reporting 
interval is acceptable.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107e– 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. 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.

Navedeno poročilo o oceni se nemudoma 
javno objavi na evropskem spletnem 
portalu o varnosti zdravil.
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Obrazložitev

Sistem farmakovigilance mora biti povsem pregleden, da bi se zagotovila popolna 
obveščenost vseh zainteresiranih strani, še posebej zaradi povrnitve zaupanja bolnikov in 
državljanov v odgovornost zdravstvenih organov.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni nacionalni organi po oceni rednih 
poročil o varnosti zdravila preučijo, ali so 
za zadevno zdravilo potrebni kakšni ukrepi 
glede pogojev dovoljenja za promet. 

Pristojni nacionalni organi preučijo, ali so 
za zadevno zdravilo potrebni kakšni ukrepi 
glede pogojev dovoljenja za promet. 

Če je to primerno, ohranijo, spremenijo, 
začasno prekličejo ali ukinejo dovoljenje 
za promet.

Če je to primerno, ohranijo, spremenijo, 
začasno prekličejo ali ukinejo dovoljenje 
za promet.

Njihove odločitve se nemudoma javno 
objavijo. Če se dovoljenje za promet 
spremeni zaradi farmakovigilance, 
pristojni nacionalni organi ali zadevna 
država članica nemudoma objavijo 
posodobljeno poročilo o oceni zadevnega 
zdravila ali podrobno poročilo o 
spremembi.

Obrazložitev

Sistem farmakovigilance mora biti povsem pregleden, da bi se zagotovila popolna 
obveščenost vseh zainteresiranih strani, še posebej zaradi povrnitve zaupanja bolnikov in 
državljanov v odgovornost zdravstvenih organov.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107k – odstavek 2 – pododstavek 1
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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. Svetovalni odbor za ocenjevanje 
razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravil na področju farmakovigilance 
oceni zadevo, ki je bila predložena. Za 
namene navedene ocene lahko izvede 
javno obravnavo skupaj s predstavniki 
Odbora za zdravila za uporabo v humani 
medicini. Agencija v posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi razvije smernice 
za organizacijo in izvajanje javnih 
obravnav.
Pri javni obravnavi je treba upoštevati 
tudi učinkovitost in koristi proizvoda ter 
predhodne ocene koristi in tveganja, ki jih 
opravi Odbor za zdravila ali skupina za 
usklajevanje v skladu s postopkom za 
izdajo dovoljenja za promet iz odstavka 
107l.

Obrazložitev

Javne obravnave, ki jih organizira ta odbor, so koristno orodje, če je organizacijo mogoče 
ustrezno opredeliti z upoštevanjem tveganj, pa tudi koristi, ki jih prinaša proizvod oz. 
proizvodi, da je razprava verodostojna in objektivna. Namen tega je zlasti zaščititi dobro 
počutje bolnikov in oceniti odnos med tveganji in koristmi nekega zdravila ob upoštevanju 
razpoložljivih elementov.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107k – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru javne obravnave se po njej 
objavi predhodno poročilo.

Obrazložitev

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
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d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede zahteve po vključitvi povzetka 
osnovnih informacij, potrebnih za varno 
in učinkovito uporabo zdravila, v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo iz točke 3a člena 11 in točke (aa) 
člena 59(1) Direktive 2001/83/ES, kakor 
je bila spremenjena s to direktivo, države 
članice zagotovijo, da se zahteva 
uporablja za dovoljenje za promet, izdano 
pred datumom, določenim v drugem 
pododstavku člena 3(1) te direktive, od 
podaljšanja navedenega dovoljenja za 
promet ali po izteku triletnega obdobja, ki 
se začne na navedeni datum, kar nastopi 
prej.

črtano

Obrazložitev

Vključitev povzetka osnovnih informacij o zdravilu je odveč (povzetek glavnih značilnosti 
zdravila je že sam po sebi povzetek pomembnih informacij) in lahko zmede bolnike (ti lahko 
spregledajo pomembne informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ne pa v povzetku 
osnovnih informacij) ter otežuje berljivost (na primer v navodilih za uporabo v več jezikih). 
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dokler lahko Agencija zagotovi 
funkcionalnost baze podatkov 
Eudravigilance, se vsa redna poročila o 
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varnosti zdravila predložijo tudi 
pristojnim organom držav, v katerih je 
zdravilo odobreno.
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