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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zdravila znatno prispevajo k zdravju državljanov EU. Lahko pa imajo tudi neželene učinke in 
povzročijo po ocenah Evropske komisije približno 5 % vseh sprejemov v bolnišnico (čeprav 
nepopolno poročanje ne omogoča natančnih ocen): Primer sredstva proti vnetjem rofekoksib 
(Vioxx), ki je bilo zaradi povečanja tveganja za bolezni srca in ožilja umaknjeno s trga leta 
2004 (več kot 30 000 ocenjenih 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 upravljanje 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. Postopek za zdravila, ki se odobrijo na nacionalni ravni, je 
določen v Uredbi 2001/83/ES. To mnenje zadeva predloge sprememb Direktive 2001/83/ES, 
ki jih je predlagala Komisija.

Komisija želi izboljšati sedanji sistem farmakovigilance s tem, da bi pojasnila vlogo različnih 
sodelujočih subjektov, poenostavila postopke, povečala preglednost in sporazumevanje, 
izboljšala zbiranje podatkov in postopke vrednotenja, povečala sodelovanje zainteresiranih 
strani ter uvedla zglede najboljše prakse.

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 novo 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 pacienti, bolnišnice, zdravstveni strokovnjaki ali 
farmacevtska podjetja) v evropsko bazo podatkov usklajuje na nacionalni ravni, je 
varstvo podatkov boljše in kakovost tistih, ki se beležijo 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,
- pridobijo jasen pregled nad neželenimi učinki, ki se pojavljajo na njihovem 

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

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

srednjeevropske baze podatkov EUDRAVigilance, s čimer bi preprečili ponovitve 
neželenih učinkov zdravil, ki jih je mogoče preprečiti, saj bi bile potrjene informacije 
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lahko dostopne. Gre za učinkovit način spoprijema z razlikujočimi se informacijami 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 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

Or. en
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Predlog spremembe 2

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 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 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 zdravstvene 
strokovnjake.

Or. en

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 3

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 

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet te učinke 
sporočati samo državam članicam, te pa 
morajo o teh učinkih sporočati 
neposredno v podatkovno bazo 
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podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

farmakovigilance Skupnosti in omrežje za 
obdelavo podatkov iz člena 57(1)(d) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza 
Eudravigilance). 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.

Or. en

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 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28a) Ta direktiva se uporablja 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 
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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.

Or. en

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 
95/46/ES.

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 11 se spremeni: črtano

(a) Vstavi se naslednja točka 3a:
„(3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;
(b) doda se naslednji pododstavek:
„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 pristojnega nacionalnega 
organa.”

Or. en
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vstavi se naslednji člen 21a: črtano

„Člen 21a

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

(1) izvedba nekaterih ukrepov za 
varno uporabo zdravila, vključenega v 
sistem upravljanja tveganja;

(2) izvedba študije o varnosti zdravila 
po pridobitvi dovoljenja za promet;

(3) izpolnjevanje zahtev o 
evidentiranju ali poročanju neželenih 
učinkov, ki so strožje od zahtev iz naslova 
IX;
(4) drugi pogoji ali omejitve glede 
varne in učinkovite uporabe zdravila.

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

Or. en

Obrazložitev

Ta člen ne prinaša dodane vrednosti. Za bolnike, ki nimajo drugih možnosti zdravljenja (HIV, 
odporen proti več zdravilom, neozdravljive oblike raka ali ko daje razpoložljivo zdravljenje 
skromne rezultate itd.) že veljajo določbe za pospešitev postopkov izdajanja dovoljenj za 
promet na evropski ravni in ravni držav članic Ta člen bi lahko povzročil posplošitev 
poenostavljenih in pospešenih postopkov izdajanja dovoljenj za promet v primerih, ko za to ni 
neizpolnjenih zdravstvenih potreb. 
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Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7a). Podrobni dnevni redi sej skupin za 
usklajevanje morajo biti javno objavljeni 
najkasneje na dan pred sejo. Podrobni 
zapisniki sej skupin za usklajevanje, 
skupaj s sprejetimi sklepi in podrobnostmi 
ter obrazložitev glasovanja, vključno z 
manjšinskimi mnenji, morajo biti javno 
dostopni v mesecu po seji.

Or. en

Obrazložitev

Sprejemanje odločitev mora biti pri farmakovigilanci popolnoma pregledno, da bi se 
zagotovila popolna obveščenost vseh zainteresiranih strani, še posebej zaradi povrnitve 
zaupanja bolnikov in državljanov v odgovornost zdravstvenih organov.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59(1) se spremeni: črtano

(a) vstavi se naslednja točka (aa):
„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“
(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 
obdobje enega leta navede s krepkim 
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tiskom, pred katerim je naslednji simbol 
in 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 
pristojnega nacionalnega organa>.“

Or. en

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 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 65 se doda naslednja točka (g): črtano

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

Or. en

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 10

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



PA\799721SL.doc 11/18 PE431.039v01-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice: Države članice:
(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;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) zagotovijo, da je javnost pravočasno 
obveščena o zadevah v zvezi s 
farmakovigilanco, povezanih z uporabo 
zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo upoštevano previdnostno načelo, je treba podatke o farmakovigilanci posredovati 
zdravstvenim strokovnjakom in bolnikom kar se da hitro.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo upoštevano previdnostno načelo, je treba podatke o farmakovigilanci posredovati 
zdravstvenim strokovnjakom in bolnikom kar se da hitro.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 105 – drugi pododstavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Prvi odstavek ne izključuje pobiranja 
pristojbin, ki jih plačajo imetniki 
dovoljenja za promet za navedene 
dejavnosti, ki jih opravljajo pristojni 
nacionalni organi.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Javni organi so odgovorni za financiranje farmakovigilance, saj so zadolženi za varovanje 
javnega zdravja in so prevzeli odgovornost za izdajanje dovoljenj.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) dnevne rede in podrobne zapisnike 
sej Svetovalnega odbora za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance ter skupine za 
usklajevanje.

Or. en

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 15

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

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.

Imetniki dovoljenja za promet posredujejo
pristojnim nacionalnim organom podatke 
o vseh resnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, elektronsko 
v 15 dneh od prejema poročila, ob 
odsotnosti poročila pa na dan, ki sledi 
dnevu, ko je zadevni imetnik izvedel za 
dogodek.

Or. en

Obrazložitev

Naloga imetnikov dovoljenja za promet je kar se da hitro prenesti informacije nacionalnim 
organom, da bi tem omogočili jasen pregled nad neželenimi učinki, ki se pojavijo na njihovem 
ozemlju, ter po potrebi brez odlašanja sprejeli ustrezne odločitve za varovanje javnega 
zdravja v skladu s previdnostnim načelom.
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Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni, posredovati elektronsko pristojnim 
nacionalnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Naloga imetnikov dovoljenja za promet je kar se da hitro prenesti informacije nacionalnim 
organom, da bi tem omogočili jasen pregled nad neželenimi učinki, ki se pojavijo na njihovem 
ozemlju, ter po potrebi brez odlašanja sprejeli ustrezne odločitve za varovanje javnega 
zdravja v skladu s previdnostnim načelom.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice imajo dostop do poročil 
o neželenih učinkih preko podatkovne baze 
Eudravigilance in ocenijo kakovost 
podatkov, prejetih od imetnikov dovoljenja 
za promet z zdravilom. Če je to primerno, 
v spremljanje poročil, ki jih prejmejo, 
vključijo bolnike in zdravstvene delavce, in 
zahtevajo, da taka poročila spremljajo 
imetniki dovoljenja za promet. Od 
imetnikov dovoljenja za promet z 

4. Pristojni organi držav članic imajo 
dostop do poročil o neželenih učinkih 
preko podatkovne baze Eudravigilance in 
ocenijo kakovost podatkov, prejetih od 
imetnikov dovoljenja za promet z 
zdravilom. Če je to primerno, v 
spremljanje poročil, ki jih prejmejo, 
vključijo bolnike in zdravstvene delavce, in 
zagotovijo spremljanje teh poročil. 
Imetniki dovoljenja za promet z zdravilom 
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zdravilom se zahteva, da poročajo o vseh 
informacijah o spremljanju, prejetih v 
podatkovni bazi Eudravigilance.

poročajo pristojnim organom o vseh 
prejetih informacijah o spremljanju.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 18

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.

Or. en

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 razlikujočimi se informacijami o neželenih učinkih med državami članicami.

Predlog spremembe 19

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

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
opozorijo zdravstveni delavci, bolnišnice, 
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opozorijo zdravstveni delavci in bolniki. bolniki, imetniki dovoljenj in programi 
sporočanja o napakah pri zdravilih in 
njihovega preprečevanja.

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 predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o zdravilih in na vse 
druge ustrezne načine.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 20

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. 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.

Or. en

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 spremembe 21

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

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.

Or. en

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 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija javno objavi priporočila, mnenja 
in odločbe iz členov 107b do 107l na 
evropskem spletnem portalu o varnosti 
zdravil.

Agencija javno objavi redna poročila o 
varnosti, znanstvena poročila o oceni 
razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila, priporočila, mnenja in odločbe iz 
členov 107b do 107l na evropskem 
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spletnem portalu o varnosti zdravil.

Or. en

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.


