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KRATKA OBRAZLOŽITEV

S tema dvema predlogoma (uredbe in direktive) o farmakovigilanci smo v središču aktualnih 
vprašanj. Polemika o cepivu proti gripi AH1N1, ki je prišlo na trg po zelo hitrem postopku, 
kaže na zmanjšano zaupanje državljanov v sposobnost oblasti, da jih obvarujejo. Pred kratim 
opravljena študija je pokazala, da se 61 % francoskih zdravnikov ne namerava cepiti. To 
ponovno kaže, da bi morala imeti Evropska unija, če bi bilo to nujno, učinkovito politiko 
farmakovigilance, da bi pomirila in zaščitila svoje državljane.

Na žalost lahko v zadnjih letih naštejemo kar nekaj primerov zdravil, ki so imela 
nezanemarljive stranske učinke, čeprav so bila dana na trg po opravljenem standardnem 
postopku:

– refekoksib (Vioxx®, Ceox®, Ceeoxx®): protivnetno zdravilo, ki ni učinkovitejše od 
ibuprofena, povzročilo pa je na tisoče smrtnih primerov zaradi srčnega napada; odobreno je 
bilo leta 1999, leta 2004 pa umaknjeno s trga;
– paroksetin: antidepresiv (Deroxat®, Seroxat®), ki je povečal tveganje za samomor;
– rimonabant (Acomplia®): zdravilo proti debelosti, ki je bilo dano v promet kljub 
pomanjkljivi oceni, z evropskega trga pa umaknjeno leto in pol zatem.

Več kazenskih postopkov je pokazalo, da se farmacevtske družbe nagibajo k temu, da čim 
dlje skrivajo informacije o neželenih učinkih svojih zdravil, ki bi lahko slabo vplivale na 
prodajo.
  
V vseh teh primerih smo lahko videli, da sta počasnost postopka odločanja in prikrivanje 
informacij o neželenih učinkih škodila pacientom.  

Človeški davek teh stranskih učinkov je nesprejemljiv, finančni stroški pa ogromni, poleg 
tega jih krije družba kot celota, saj se nanašajo na 5 % hospitalizacij in 5 % smrti v bolnišnici. 

Od ocene prek nadzora in informacij o zdravilu do tega, da je dano v promet

Preden se zdravilo lahko trži po pridobitvi dovoljenja promet z zdravilom, je potrebna 
njegova ocena. Nekaj časa je omejeno na vzorec izbranih pacientov. Naloga farmakovigilance 
je, da nas zatem podrobno seznani z neželenimi učinki, zato da se omeji škoda v populaciji.

Pripravljavka mnenja se boji, da bo uredba oslabila sistem farmakovigilance, namesto da bi 
ga okrepila, in sicer iz naslednjih razlogov:  

1. Načrti za obvladovanje tveganja in druge študije po pridobitvi dovoljenja lahko vodijo v 
manj stroge ocene pred izdajo dovoljenja za promet z zdravilom. To bi moralo ostati izjema. 

2. Če bi odpravili obveznosti javnega financiranja, bi obstajala nevarnost, da bi sistem 
farmakovigilance omejili na funkcijo izvajalca storitev za farmacevtske družbe. Namesto tega 
pripravljavka mnenja predlaga, da bi okrepili neodvisne nacionalne in regionalne sisteme 
farmakovigilance. 



PE430.771v02-00 4/19 AD\813157SL.doc

SL

3. Večanje monopola družb nad zbiranjem, analizo in razlago informacij jih spravlja v 
nevzdržen položaj zaradi konflikta interesov.  Družbam mora biti omogočeno sodelovanje pri 
študijah neželenih učinkov, vendar pod nadzorom javnih organov, nikakor pa ne smejo imeti 
monopola.

4. Organizacija redčenja podatkov, ki so neposredno shranjeni v podatkovno megazbirko 
Eudravigilance, brez postopka, s katerim bi zagotovili kakovost njene vsebine. Pripravljavka 
mnenja predlaga, da bi podatke v zbirko Eudravigilance vnašali izključno pristojni organi 
držav članic na področju farmakovigilance (ne pa neposredno pacienti niti farmacevtska 
podjetja, ker bi se tako povečala količina nepomembnih vnosov, zaradi česar bi bilo 
nemogoče pridobiti ustrezne podatke).

5. Zelo omejen dostop javnosti in neodvisnih strokovnjakov do zbirke Eudravigilance. 
Preglednost podatkov farmakovigilance je nujna za povrnitev zaupanja državljanov v 
pristojne organe na področju zdravstva. 

Kar nekaj predlogov je zaenkrat še preveč skromnih in bi jih bilo treba okrepiti:

1. Formalna ustanovitev evropskega svetovalnega odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance (PRAAC), ki dejansko ne bi imel večje pristojnosti ali avtonomije, kot jo 
ima sedaj delovna skupina za farmakovigilanco, ne prinaša bistvene dodane vrednosti.

2. Nepreglednost podatkov farmakovigilance ostaja pravilo: na primer ni dostopa do 
posodobljenih poročil o varnosti za paciente z izgovorim, da gre za varovanje poslovne 
skrivnosti. Ta in vsa druga poročila o ocenah je treba nemudoma objaviti. 

Če povzamemo:

 treba je okrepiti merila, ki bodo omogočila izdajanje zanesljivejših dovoljenj za 
promet z zdravilom, iz česar bo razvidno tudi, da bodo morala nova zdravila prinesti 
dejanski napredek v zdravljenju;   pospešitev postopka ne bi smela biti splošno 
pravilo; 

 zagotoviti bi bilo treba kakovost podatkov o farmakovigilanci; 
 zagotoviti bi bilo treba sredstva za učinkovito javno farmakovigilanco;
 okrepiti bi bilo treba preglednost.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Glavne naloge Agencije v zvezi s 
farmakovigilanco, določene v 
Uredbi (ES) št. 726/2004, je treba ohraniti 
in dodatno razviti, zlasti kar zadeva 
vodenje podatkovne baze Skupnosti o 
farmakovigilanci in mreže za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“) ter
usklajevanje varnostnih sporočil držav 
članic.

(4) Glavne naloge Agencije v zvezi s 
farmakovigilanco, določene v 
Uredbi (ES) št. 726/2004, je treba ohraniti 
in dodatno razviti, zlasti kar zadeva 
vodenje podatkovne baze Skupnosti o 
farmakovigilanci in mreže za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“),
usklajevanje varnostnih sporočil držav 
članic ter obveščanje javnosti o vprašanjih 
varnosti.

Obrazložitev

Potrošniki imajo pravico do več informacij o farmakovigilanci ter o razmerju med koristmi in 
tveganjem, ki so povezani z njihovimi zdravili. Agencija ima pomembno vlogo kot zanesljiv 
neodvisen vir informacij.

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 

(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 
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ustreznem obsegu pa tudi imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti.

poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenj 
za promet. Države članice morajo za 
zagotavljanje visokokakovostnih 
informacij podpreti razvoj strokovnega 
znanja nacionalnih in regionalnih 
centrov farmakovigilance. Pristojni 
nacionalni organi morajo zbirati poročila 
teh centrov in prenesti podatke v 
podatkovno zbirko Eudravigilance. 
Podatkovna baza mora biti v celoti 
dostopna državam članicam, Agenciji in 
Komisiji, v ustreznem obsegu pa tudi 
imetnikom dovoljenj za promet in javnosti.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
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.

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
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. 
Znanstveni strokovnjaki, ki delujejo v 
odboru, morajo biti neodvisni od 
imetnikov dovoljenj in Agencije, zlasti ko 
se izvajajo varnostne študije na zdravilih.

Obrazložitev

Priporočljivo je zagotoviti popolno neodvisnost strokovnjakov, saj bodo pristojni za odobritev 
dovoljenj le stežka umaknili s trga zdravila, ki so jih pred tem že odobrili.
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Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Da se zavaruje javno zdravje, mora 
imeti Agencija zadostna sredstva za 
financiranje dejavnosti, povezanih s 
farmakovigilanco. Predvideti je treba, da 
se omogočijo zadostna sredstva za 
financiranje dejavnosti farmakovigilance 
z zbiranjem pristojbin, ki se zaračunajo 
imetnikom dovoljenj za promet. Da se 
zagotovi neodvisnost Agencije, mora biti 
upravljanje zbranih sredstev pod stalnim 
nadzorom uprave.

(11) Da se zavaruje javno zdravje, mora 
imeti Agencija zadostna sredstva za 
financiranje dejavnosti, povezanih s 
farmakovigilanco.

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) Tri leta po umestitvi na trg na novo 
odobrenega zdravila ali 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.

Obrazložitev

Posebna opozorila za vsa na novo odobrena zdravila in zdravila, ki se intenzivno spremljajo, 
bodo tako zdravstvenim strokovnjakom kot bolnikom v pomoč pri prepoznavanju na novo 
odobrenih zdravil, ki so na trgu manj kot tri leta, in bodo povečala njihovo ozaveščenost 
glede poročanja o neželenih učinkih, ki bi se lahko pojavili.
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Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Ta uredba se mora uporabljati brez 
poseganja v Direktivo 95/46/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta 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 reakcije, prepoznali 
in sprejeli ukrepe za zmanjšanje tveganj 
in povečanje koristi zdravil za namene 
varovanja javnega zdravja, bi bilo treba 
omogočiti, da se osebni podatki v sistemu 
Eudravigilance obdelajo v skladu z 
zakonodajo EU o varstvu podatkov. 
1 UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2 UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Obrazložitev

Predlog zajema zelo občutljive osebne podatke, ki bi morali biti v celoti zaščiteni. Glej tudi 
mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov iz aprila 2009.

Predlog spremembe 7

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

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 mu pomaga odbor za 
farmakovigilanco iz člena 56(1)(aa).

Obrazložitev

Spremembo je treba narediti po vsem besedilu. S predlogom se ustanovi Evropski svetovalni 
odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance, ki so mu zaupane pomembne naloge 
glede farmakovigilance, ima pa le svetovalno vlogo in nobenih pristojnosti. Njegovo vlogo je 
treba okrepiti, to pa se mora odražati tudi v njegovem imenu.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi obrazložitev, ki jih predloži 
imetnik dovoljenja za promet, Komisija 
prekliče ali potrdi zahtevo. Kadar Komisija 
potrdi zahtevo, se dovoljenje za promet 
spremeni tako, da se zahteva vključi kot 
pogoj za izdajo dovoljenja za promet, 
sistem obvladovanja tveganja pa se 
ustrezno dopolni z novimi podatki.“

3. Na podlagi obrazložitev, ki jih predloži 
imetnik dovoljenja za promet, Komisija 
prekliče ali potrdi zahtevo. Kadar Komisija 
potrdi zahtevo, se dovoljenje za promet 
spremeni tako, da se zahteva vključi kot 
pogoj za izdajo dovoljenja za promet, 
sistem obvladovanja tveganja pa se 
ustrezno dopolni z novimi podatki. Ne 
glede na to, ali je bila zahteva odobrena 
ali zavrnjena, mora Komisija natančno 
obrazložiti odločitev, ki se tudi ustrezno 
zabeleži.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – točka (c)
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 14 – odstavek 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

8. V izjemnih okoliščinah in po posvetu s 
predlagateljem se dovoljenje za promet 
lahko izda ob upoštevanju zahteve, da 
predlagatelj izpolnjuje določene pogoje, 

8. V izjemnih okoliščinah in po posvetu s 
predlagateljem se dovoljenje za promet 
lahko izda ob upoštevanju zahteve, da 
predlagatelj uvede posebne postopke, zlasti 
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zlasti take, ki zadevajo varnost zdravila, 
obveščanje pristojnih organov o kakršnem 
koli pripetljaju v zvezi z uporabo zdravila 
in predvidene ukrepe. To dovoljenje za 
promet se lahko izda samo, kadar lahko 
predlagatelj dokaže, da ne more predložiti 
celovitih podatkov o učinkovitosti in 
varnosti zdravila pod normalnimi pogoji 
uporabe zaradi objektivnih, preverljivih 
razlogov, in mora temeljiti na razlogih, 
določenih v Prilogi I k 
Direktivi 2001/83/ES. Podaljšanje 
dovoljenja za promet je povezano z 
vsakoletno ponovno oceno teh pogojev.

take, ki zadevajo varnost zdravila, 
obveščanje pristojnih organov o kakršnem 
koli pripetljaju v zvezi z uporabo zdravila 
in predvidene ukrepe. To dovoljenje za 
promet se lahko izda samo zaradi 
objektivnih, preverljivih razlogov in mora 
temeljiti na razlogih, določenih v prilogi I 
Direktive 2001/83/ES. Podaljšanje 
dovoljenja za promet je povezano z 
vsakoletno ponovno oceno teh pogojev.

Obrazložitev

Ubeseditev veljavne zakonodaje zagotavlja strožja merila in boljšo zaščito potrošnikov pred 
tveganjem prehitre izdaje dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija sproti dopolnjuje ta seznam. Agencija sproti dopolnjuje ta seznam. 
Zdravila, vključena v seznam zdravil, 
morajo biti kot taka jasno opredeljena na 
embalaži, da se bolnikom in zdravstvenim 
strokovnjakom poleg seznama zagotovi še 
drug vir informacij.

Predlog spremembe 11

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija v sodelovanju z državami 1. Agencija v sodelovanju z državami 
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članicami in Komisijo ustanovi in vodi 
podatkovno bazo in mrežo za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“), v 
katerih se zbirajo informacije o 
farmakovigilanci zdravil, odobrenih v 
Skupnosti, ter ki omogočajo pristojnim 
organom hkraten dostop do informacij in 
njihovo skupno uporabo.

članicami in Komisijo ustanovi in vodi 
podatkovno bazo in mrežo za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“), v 
katerih se zbirajo informacije o 
farmakovigilanci zdravil, odobrenih v 
Skupnosti, ter ki omogočajo pristojnim 
organom hkraten dostop do informacij in 
njihovo skupno uporabo. Države članice 
morajo podpreti razvoj strokovnega 
znanja nacionalnih in regionalnih 
centrov farmakovigilance. Pristojni 
nacionalni organi morajo zbirati poročila 
teh centrov in prenesti podatke v 
podatkovno zbirko Eudravigilance.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija sodeluje z organizacijami 
zdravstvenih delavcev, bolnikov in 
potrošnikov, da se določi „ustrezna raven 
dostopa“.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v sodelovanju z državami 
članicami razvije standardne spletne 
oblike, prek katerih lahko zdravstveni 
delavci in bolniki poročajo o domnevnih 
neželenih učinkih.

Agencija v sodelovanju z državami 
članicami in zadevnimi interesnimi
skupinami razvije standardno vsebino, 
oblike in postopke, prek katerih lahko 
zdravstveni delavci in bolniki poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih, in sledljivost 
bioloških zdravil, ki se predpisujejo, 
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razdeljujejo ali prodajajo v EU.

Obrazci, namenjeni bolnikom, morajo biti 
sestavljeni v skladu s tehničnimi merili, da 
bo njihova struktura jasna, jezik pa 
preprost in dostopen splošni javnosti. 
Dostopni morajo biti na spletu in v 
lekarnah.
Obrazci morajo vključevati zahtevane 
informacije, da lahko lekarne ali 
neposredno bolniki poročajo oblastem po 
pošti, faksu ali elektronski poti.

Obrazložitev

Natančna opredelitev zdravila, povezanega z domnevnimi neželenimi učinki, je zelo 
pomembna za dobro delujoč sistem farmakovigilance. Predlagani predlog spremembe bi od 
Agencije zahteval, da razvije uporabniku prijazno standardno vsebino, obliko in postopke, ki 
jih bodo zdravstveni delavci in bolniki uporabljali pri poročanju o neželenih učinkih.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 25 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev sledljivosti bioloških 
zdravil, ki so predpisana, razdeljena, ali 
prodajana v EU, morajo standardni 
obrazci in postopki vsebovati ime imetnika 
dovoljenja za promet, mednarodno 
nelastniško ime (INN), ime zdravila, kot je 
določeno v členu 20(1) Direktive 
2001/83/ES, in številko serije.

Obrazložitev

Ker se biotehnološka zdravila od konvencionalnih razlikujejo po tem, da so „živa zdravila“, 
je primerno, da obstajajo ločena pravila glede vrst informacij, o katerih morajo poročati 
zdravstveni strokovnjaki v primeru neželenih učinkov, da se tako zagotovi sledljivost zdravil 
in določi vzrok za neželene učinke.
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Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – točka 2

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) dnevne rede za sestanke in zapisnike 
sestankov, skupaj s sprejetimi sklepi, 
podrobnostmi glasovanja ter razlago 
glasovanja, vključno z manjšinskimi 
mnenji odborov iz točk (a) in (aa) člena 
56(1) te uredbe ter koordinacijske skupine 
v zvezi z dejavnostmi farmakovigilance;

Obrazložitev

V skladu s členom 126b Direktive 2004/27/ES „države članice zagotovijo, da pristojni organ 
javno objavi svoj poslovnik in poslovnik svojih odborov, dnevne rede za svoje sestanke in 
zapisnike sestankov, skupaj s sprejetimi sklepi, podrobnostmi glasovanja in razlage 
glasovanja, vključno z manjšinskimi mnenji“. Ameriški urad za hrano in zdravila že ravna 
tako, v Evropi pa se to še ne izvaja.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance oceni z 
zadnjimi podatki dopolnjena redna poročila 
o varnosti.

3. Odbor za farmakovigilanco znanstveno 
oceni razmerje med koristmi in tveganji 
zdravila na podlagi vseh razpoložljivih 
informacij, kamor sodijo z zadnjimi 
podatki dopolnjena redna poročila in 
podatki iz podatkovne zbirke 
Eudravigilance.

Odbor v 90 dneh od prejema z zadnjimi 
podatki dopolnjenega rednega poročila o 
varnosti pripravi poročilo o oceni in ga 
pošlje imetniku dovoljenja za promet.

Odbor v 90 dneh od prejema z zadnjimi 
podatki dopolnjenega rednega poročila o 
varnosti pripravi znanstveno poročilo o 
razmerju med tveganji in koristmi zdravil
in ga pošlje imetniku dovoljenja za promet. 

Imetnik dovoljenja za promet lahko Imetnik dovoljenja za promet lahko odboru 
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Agenciji predloži pripombe v 30 dneh od 
prejema poročila o oceni.

za farmakovigilanco predloži pripombe v 
30 dneh od prejema poročila o oceni. 

Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance na svojem 
naslednjem sestanku po koncu obdobja, v 
katerem lahko imetnik dovoljenja za 
promet predloži pripombe, sprejme 
poročilo o oceni s spremembami ali brez 
njih ob upoštevanju vseh predlogov, ki jih 
predloži imetnik dovoljenja za promet. 

Odbor za farmakovigilanco na svojem 
naslednjem sestanku po koncu obdobja, v 
katerem lahko imetnik dovoljenja za 
promet predloži pripombe, sprejme 
poročilo o oceni s spremembami ali brez 
njih ob upoštevanju vseh vloženih
predlogov. 

To poročilo o oceni je nemudoma 
objavljeno na evropskem spletnem portalu 
za varnost zdravil, in sicer od [navedba 
natančnega datuma: 18 mesecev po 
datumu iz člena 3].

Obrazložitev

Znanstveno poročilo o oceni, ki ga pripravi poročevalec, temelji na podatkih, ki jih 
posredujejo družbe (poročila o varnosti za paciente, podatki o kliničnih preizkusih in študije, 
opravljene po izdaji dovoljenja za promet z zdravilom), pa tudi na podatkih, ki jih posredujejo 
sistemi farmakovigilance iz različnih držav članic (zlasti na sporočilih zdravstvenih delavcev 
in pacientov).

Predlog spremembe 17

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

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 farmakovigilanco v 30 dneh 
po prejemu poročila sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasni ukinitvi ali 
razveljavitvi zadevnega dovoljenja za 
promet.
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Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Mnenja in odločbe iz odstavkov od 3 do 
5 tega člena se objavijo prek evropskega 
spletnega portala za varnost zdravil iz 
člena 26.

6. Poročila o oceni, mnenja in odločbe iz 
odstavkov od 3 do 5 tega člena se objavijo 
prek evropskega spletnega portala za 
varnost zdravil iz člena 26.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na zahtevo Komisije Agencija v 
sodelovanju z državami članicami sodeluje 
pri mednarodnem usklajevanju in 
standardizaciji tehničnih ukrepov v zvezi s 
farmakovigilanco. 

Na zahtevo Komisije Agencija v 
sodelovanju z državami članicami in vsemi 
zainteresiranimi stranmi sodeluje pri 
mednarodnem usklajevanju in 
standardizaciji tehničnih ukrepov v zvezi s 
farmakovigilanco. To delo izhaja iz potreb 
pacientov in se opravi na znanstveni 
podlagi.

Obrazložitev

 Namen predloga spremembe je uskladitev s spremembami člena 108 Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Svetovalni odbor za oceno tveganja (aa) Odbor za farmakovigilanco, 
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na 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;

odgovoren za oceno farmakovigilance 
zdravil, danih v promet po 
centraliziranem postopku, po pridobitvi 
dovoljenja za promet;

Obrazložitev

Ta odbor mora biti pristojen za priporočila na enaki ravni kot komisija za izdajanje dovoljenj 
za promet z zdravilom na evropski ravni (odbor za zdravila za humano uporabo). Po analizi 
in razpravah, ki jih opravijo države članice pod njegovim nadzorom (sistem poročevalcev in 
soporočevalcev), mora imeti ta odbor pristojnost, da Evropski komisiji neposredno predlaga 
sklep o preklicu ali spremembi dovoljenja za promet z zdravilom, ne da bi ga pri tem 
nadzorovale komisije za izdajo dovoljenja (odbor za zdravila za humano uporabo ali njegova 
koordinacijska skupina). 

Predlog spremembe 21

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

Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance sestavlja:

1. Svetovalni 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) dva dodatna člana in dva namestnika, 
en predstavnik zdravstvenih strokovnjakov 
in en predstavnik bolnikov, ki jih imenuje 
Komisija na podlagi javnega razpisa ter po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom.
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 
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pregleda iz člena 87(2a).

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka (b)
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 62 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice posredujejo Agenciji imena 
nacionalnih strokovnjakov z dokazanimi 
izkušnjami pri vrednotenju zdravil, ki bi 
bili na voljo za delo v delovnih skupinah 
ali znanstvenih svetovalnih skupinah 
katerega koli odbora iz člena 56(1), skupaj 
z navedbo kvalifikacij in posebnih 
strokovnih področjih.

Države članice posredujejo Agenciji imena 
nacionalnih strokovnjakov z dokazanimi 
izkušnjami pri vrednotenju zdravil, ki bi 
bili na voljo za delo v delovnih skupinah 
ali znanstvenih svetovalnih skupinah 
katerega koli odbora iz člena 56(1), skupaj 
z navedbo kvalifikacij in posebnih 
strokovnih področjih, pa tudi njihovo 
stopnjo neodvisnosti od farmacevtskih 
družb. 

Obrazložitev

Več primerov odločitev, ki so bile spremenjene po ustanovitvi nove skupine strokovnjakov, 
narekuje previdnost pred povezavami med interesi teh strokovnjakov in farmacevtskimi 
družbami.  Izjave o interesih ne zadoščajo za odpravo tega pritiska.

Predlog spremembe 23

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 
dovoljenj za promet za dejavnosti, ki jih 
izvaja Agencija.

4. Dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
nadzorom trga so pod stalnim nadzorom 
uprave, da se zagotovi neodvisnost 
Agencije. Te so ustrezno javno 
financirane, sorazmerno z dodeljenimi 
nalogami.
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Obrazložitev

Pomembno je, da se dejavnosti farmakovigilance še naprej financirajo iz javnih sredstev, da 
bi se izognili navzkrižjem interesov. Besedilo starega odstavka 4 je treba ohraniti.
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