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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zdravila pomembno prispevajo k zdravju državljanov EU. Lahko pa povzročijo neželene 
učinke, zaradi česar je po podatkih Evropske komisije hospitaliziranih okoli 5 % vseh 
bolnikov (ker so podatki o tem pomanjkljivi, številka ni natančna). Škandal z rofekoksibom 
(Vioxx), protivnetnim zdravilom, ki je bilo leta 2004 umaknjeno s trga zaradi povečanega 
kardiovaskularnega tveganja (v ZDA je bilo po nekaterih ocenah več kot 30.000 kapi, 
nekatere s smrtnim izidom), je omogočila ozaveščanje o tem, da je treba okrepiti 
farmakovigilanco.

Farmakovigilanca je proces in veda o spremljanju varnosti zdravil, kar zajema tudi zbiranje in 
obdelavo podatkov o varnosti zdravil, vrednotenju teh podatkov za ugotavljanje, ali bi bil 
lahko v zvezi z varnostjo kak problem, ukrepanje za reševanje morebitnih težav z varnostjo, 
tudi z obveščanjem, ter ovrednotenje izvedenega postopka in doseženih rezultatov.

Za zdravila, ki se odobrijo po centraliziranem postopku, je postopek farmakovigilance 
določen v Uredbi št. 726/2004. Za zdravila, ki se odobrijo nacionalno, je postopek določen v 
Direktivi 2001/83. To mnenje zadeva predloge sprememb k Uredbi št. 726/2004.

Komisija želi izboljšati sedanji sistem farmakovigilance z razjasnitvijo vloge različnih 
udeležencev, poenostavitvijo postopkov, povečano preglednostjo in obveščanjem, večjo 
udeležbo zainteresiranih strani ter vzpostavitvijo najboljših praks.

Čeprav pripravljavec mnenja pozdravlja predlog, meni, da ga je mogoče še izboljšati, zlasti 
pri vprašanjih varstva potrošnikov, preglednosti in varstva podatkov. Zato vlaga predloge 
sprememb v skladu s spodnjimi smernicami:

 Osebni podatki uporabnikov zdravil se v procesu farmakovigilance obdelujejo na več 
stopnjah in bi zanje morala veljati načela varstva podatkov, ki so opredeljena v 
Direktivi 95/46/ES.

 Predlagani povzetek osnovnih informacij o varni in učinkoviti uporabi zdravil bi bilo 
treba zavrniti, saj je pojem „osnovne informacije“ zavajajoč in bi ga kaj hitro lahko 
narobe razumeli. 

 Poročila bolnikov so lahko nov prispevek k razumevanju neželenih učinkov, kar se je 
zgodilo v primeru paroksetina (Deroxat/Seroxat), antidepresiva, pri katerem so prav 
zaradi poročil bolnikov odkrili, da povečuje tveganje za samomor in povzroča 
odtegnitveni sindrom (občutek „elektrike“ v glavi), ko so želeli bolniki prekiniti 
zdravljenje. 

 Potrošniki bi morali poročati neposredno nacionalnim organom. Decentralizirani 
sistemi poročanja, pri čemer se sporočanje vseh neželenih učinkov (o katerih poročajo 
bolniki, zdravstveno osebje in farmacevtska podjetja) v evropsko zbirko podatkov 
usklajuje na nacionalni ravni, povečuje zanesljivost varstva podatkov in zagotavlja 
kakovost podatkov, ki se beležijo na evropski ravni. Bližina nacionalnim zdravstvenim 
organom tudi omogoča:
– da poročila preučijo in dodajo dragocene informacije, pri čemer uporabijo svoje 

strokovno znanje, 
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– da pridobijo jasen vpogled o neželenih učinkih, ki se pojavljajo na njihovem 
ozemlju, 

– da dajo te informacije na voljo svojemu prebivalstvu v domačem jeziku (kakor je 
praksa v Združenem kraljestvu in na Nizozemskem). 

 Potrošniki in zdravstveno osebje bi morali imeti tudi popoln dostop do osrednje 
evropske zbirke podatkov Eudravigilance, da bi lahko dali ovrednotene informacije na 
razpolago javnosti in s tem preprečijo ponovno pojavljanje neželenih učinkov. To je 
učinkovit način za odpravo razlik med državami članicami glede informacij o 
neželenih učinkih. Javni dostop do podatkovne zbirke Eudravigilance je potreben za 
povrnitev zaupanja državljanov, da zdravstveni organi vendarle zmorejo varovati 
javno zdravje.

 Spletno obliko za poročanje bi morali dopolniti z drugimi sredstvi, na primer po pošti, 
faksu in telefonu, kakor je mogoče v ZDA in Združenem kraljestvu, da ne bi izključili 
tistih, ki nimajo dostopa do interneta ali ga ne morejo uporabljati, pa tudi da bi 
izboljšali poročanje bolnikov. 

 Vsa ocenjevalna poročila, ki zadevajo zdravila v okviru nacionalnih in evropskega 
sistema farmakovigilance, bi morali biti na voljo javnosti. Kadar pride do vprašanja 
javnega interesa, kar velja za podatke farmakovigilance, mora biti vedno zagotovljena 
popolno javno razkritje.

 Financiranje sistemov farmakovigilance bi moralo ostati javno v znak odgovornosti 
javnih organov za varovanje zdravja prebivalstva, pa tudi da bi zagotovili njihovo 
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 uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatkovna baza Eudravigilance je v 
celoti dostopna pristojnim organom držav 
članic, Agenciji in Komisiji. Imetnikom
dovoljenj za promet je dostopna v 
ustreznem obsegu, da lahko izpolnijo 
svoje obveznosti v zvezi s 
farmakovigilanco. 

2. Podatkovna baza Eudravigilance je v 
celoti dostopna pristojnim organom držav 
članic, Agenciji in Komisiji. Dostopna je
imetnikom dovoljenj za promet, 
zdravstvenemu osebju in javnosti, pri 
čemer je zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov.

Agencija zagotovi ustrezen dostop do 
podatkovne baze Eudravigilance tudi 
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zdravstvenim delavcem in javnosti, pri 
čemer zagotovi varstvo osebnih podatkov.
Podatki, ki se hranijo v podatkovni bazi 
Eudravigilance, so javno dostopni v 
združeni obliki skupaj s pojasnilom o 
razlagi podatkov.

Podatki, ki se hranijo v podatkovni bazi 
Eudravigilance, so javno dostopni v 
združeni obliki skupaj s pojasnilom o 
razlagi podatkov.

Or. en

Obrazložitev

 Sistem farmakovigilance bi moral biti povsem pregleden, da bi vsem zainteresiranim stranem 
zagotavljal popolne informacije, zlasti pa da bi povrnil zaupanje bolnikov in državljanov v 
odgovornost zdravstvenih organov.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 24 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Javnost lahko zahteva posamezna 
poročila o neželenih učinkih, ki se hranijo 
v podatkovni bazi Eudravigilance. 
Agencija ali pristojni nacionalni organ, ki 
je prejel zahtevo, zagotovi poročila v 
90 dneh od prejema zahteve, razen če bi 
razkritje ogrozilo anonimnost oseb iz 
poročila.

3. Javnost lahko zahteva posamezna 
poročila o neželenih učinkih, ki se hranijo 
v podatkovni bazi Eudravigilance. 
Agencija ali pristojni nacionalni organ, ki 
je prejel zahtevo, zagotovi poročila v 90 
dneh od prejema zahteve, pri čemer je 
zagotovljeno varstvo osebnih podatkov.

Or. en

Obrazložitev

 Sistem farmakovigilance bi moral biti povsem pregleden, da bi vsem zainteresiranim stranem 
zagotavljal popolne informacije, zlasti pa da bi povrnil zaupanje bolnikov in državljanov v 
odgovornost zdravstvenih organov. Spoštovati je treba predpise o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – odstavek 1 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) povzetek vsakega sestanka odborov iz 
točk (a) in (aa) člena 56(1) te uredbe ter 
koordinacijske skupine v zvezi z 
dejavnostmi farmakovigilance;

(2) podroben zapisnik vsakega sestanka 
odborov iz točk (a) in (aa) člena 56(1) te 
uredbe ter koordinacijske skupine v zvezi z 
dejavnostmi farmakovigilance;

Or. en

Obrazložitev

 Sistem farmakovigilance bi moral biti povsem pregleden, da bi vsem zainteresiranim stranem 
zagotavljal popolne informacije, zlasti pa da bi povrnil zaupanje bolnikov in državljanov v 
odgovornost zdravstvenih organov.

Predlog spremembe 4

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar Svetovalni odbor za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance v 
skladu s postopkom iz odstavka 1 tega 
člena predloži priporočila za spremembo, 
začasno ukinitev ali razveljavitev 
dovoljenja za promet, Odbor za zdravila za 
uporabo v humani medicini sprejme 
mnenje na podlagi priporočila, Komisija 
pa sprejme odločbo v skladu s členom 10.

2. Kadar Svetovalni odbor za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance v 
skladu s postopkom iz odstavka 1 tega 
člena sprejme mnenje o spremembi, 
začasni ukinitvi ali razveljavitvi dovoljenja 
za promet, Komisija sprejme odločbo v 
skladu s členom 10.

Mnenje Svetovalnega odbora za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance in 
odločba Komisije se takoj javno objavita.

Or. en

Obrazložitev

 Sistem farmakovigilance bi moral biti povsem pregleden, da bi vsem zainteresiranim stranem 
zagotavljal popolne informacije, zlasti pa da bi povrnil zaupanje bolnikov in državljanov v 
odgovornost zdravstvenih organov.
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka a
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 67 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Prihodki Agencije so sestavljeni iz 
prispevka Skupnosti in pristojbin, ki jih 
plačajo podjetja za pridobitev in ohranitev 
dovoljenj za promet Skupnosti ter za druge 
storitve, ki jih zagotavlja Agencija ali 
koordinacijska skupina v zvezi z 
izpolnjevanjem nalog v skladu s 
členom 107c, 107e, 107g, 107l in 107r 
Direktive 2001/83/ES.“

„Prihodki Agencije so sestavljeni iz 
prispevka Skupnosti in pristojbin, ki jih 
plačajo podjetja za pridobitev in ohranitev 
dovoljenj za promet Skupnosti ter za druge 
storitve, ki jih zagotavlja Agencija ali 
koordinacijska skupina v zvezi z 
izpolnjevanjem nalog v skladu s 
členom 107c, 107e, 107g, 107l in 107r 
Direktive 2001/83/ES ter člena 2b te 
uredbe. Evropski parlament in Svet (v 
nadaljnjem besedilu "proračunski 
organ") po potrebi ponovno pregledata 
raven prispevka Skupnosti na osnovi 
vrednotenja potreb in upoštevanja višine 
pristojbin.“

Or. en

Obrazložitev

 Agencija mora dobiti dovolj finančnih prispevkov, da bo lahko opravila svoje pomembne 
naloge.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka b
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 67 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

“4. Dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
nadzorom trga so pod stalnim nadzorom 
uprave, da se zagotovi neodvisnost 
Agencije. To ne izključuje zbiranja 
pristojbin, ki jih morajo plačati imetniki 

“4. Dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
nadzorom prometa so ustrezno javno 
financirane, sorazmerno z dodeljenimi
nalogami.“
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dovoljenj za promet za dejavnosti, ki jih 
izvaja Agencija.“ 

Or. en

Obrazložitev

 Za financiranje farmakovigilance so odgovorni javni organi, saj morajo varovati javno 
zdravje in so pristojni tudi za odobritve.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahteva za vključitev povzetka 
osnovnih informacij za varno in 
učinkovito uporabo zdravila v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo, določena v točki 3a člena 11 in 
točki (aa) člena 59(1) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo …/…/ES, ki se 
uporablja za zdravila, odobrena v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 na podlagi 
člena 9(4)(a) in (d) Uredbe, se uporablja 
za dovoljenje za promet, izdano pred 
datumom, določenim v drugem odstavku 
člena 3 te uredbe, od podaljšanja 
navedenega dovoljenja ali od izteka treh 
let od navedenega datuma, odvisno od 
tega, kaj nastopi prej.

črtano

Or. en

Obrazložitev

 Predlog spremembe je v skladu s poročevalkinim predlogom spremembe k točki 3a člena 11 
in k točki (aa) člena 59(1) Direktive 2001/83/ES.


