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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predloga (uredbe in direktive) o farmakovigilanci nas postavljata v središče aktualnih 
vprašanj. Polemika o cepivu proti virusu gripe AH1N1, ki je bilo dano v promet po zelo 
hitrem postopku, kaže na to, da so državljani izgubili zaupanje v sposobnost pristojnih 
organov, da jim zagotovijo zaščito. Nedavna študija je pokazala, da se 61 % francoskih 
zdravnikov ne namerava cepiti. To samo še bolj poudarja, da mora imeti Evropska unija 
učinkovito politiko farmakovigilance, s katero bo pomirila in zaščitila svoje državljane.

V zadnjih letih je bilo žal nekaj primerov zdravil, ki so povzročila veliko neželenih učinkov, 
čeprav so bila dana v promet po klasičnem postopku: 
– rofekoksib (Vioxx-Ceox-Ceeoxx), protivnetno zdravilo, odobreno leta 1999 in umaknjeno 

iz prometa leta 2004, ki ni bilo nič bolj učinkovito kot ibuprofen in je povzročilo številna 
srčno-žilna obolenja s smrtnim izidom;
– paroksetin, zdravilo proti depresiji (Deroxat, Seroxat), ki je povečalo tveganje samomorov;
– rimonabant (Acomplia), zdravilo proti debelosti, ki je bilo dano v promet brez zadostne 
ocene, leto in pol kasneje pa umaknjeno z evropskega trga.
Več sodnih procesov je pokazalo, da farmacevtska podjetja težijo k temu, da bi čim dlje 
prikrivala informacije o neželenih učinkih svojih zdravil, ki bi lahko škodile prodaji. 
Pri vseh teh primerih smo lahko videli, da sta dolgotrajnost postopka odločanja in zadrževanje 
informacij o neželenih učinkih škodila bolnikom. 

Davek, ki ga zaradi takšnih neželenih učinkov plačujejo ljudje, je nesprejemljiv, finančni 
stroški pa so ogromni in bremenijo vso družbo, saj povzročijo 5 % vseh hospitalizacij in 5 % 
smrti v bolnišnicah. 

Ocenjevanje in nadzorovanje zdravila, informiranje o njem in dajanje v promet

Preden zdravilo dobi dovoljenje za promet, mora biti ocenjeno, kar poteka omejen čas na 
vzorcu izbranih bolnikov. Vloga farmakovigilance je, da nas nato seznani z neželenimi 
učinki, da bi omejila škodo, ki jo povzročajo pri ljudeh.

Pripravljavka mnenja se boji, da direktiva ne bi oslabila sistema farmakovigilance, namesto
da bi ga okrepila, iz naslednjih razlogov: 

1. Načrti za obvladovanje tveganja in druge študije po pridobitvi dovoljenja za promet z 
zdravilom so lahko jamstvo za lažje ocenjevanje pred pridobitvijo dovoljenja za promet, kar 
pa mora ostati izjema. 

2. S prenehanjem obveznosti javnega financiranja obstaja nevarnost, da se bo sistem 
farmakovigilance skrčil na raven izvajanja storitev za farmacevtska podjetja. Pripravljavka 
mnenja pa nasprotno predlaga, naj se nacionalni in regionalni neodvisni sistemi 
farmakovigilance okrepijo.

3. Podjetja bi se z okrepitvijo svojega vpliva na zbiranje, analiziranje in razlaganje podatkov 
znašla v nevzdržnem navzkrižju interesov. Pri preučevanju neželenih učinkov bi morala 
sodelovati le pod nadzorom organov oblasti in nikakor ne bi smela imeti monopola.
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4. Organiziranje redčenja podatkov, shranjenih neposredno v podatkovni megazbirki 
Eudravigilance, brez postopka, ki bi zagotavljal kakovost njene vsebine. Pripravljavka mnenja 
predlaga, naj podatke vanjo vnašajo le organi držav članic, pristojni za farmakovigilanco (ne 
smejo jih neposredno vnašati bolniki in farmacevtska podjetja, da ne bi bilo preveč 
informacij, zaradi katerih pomembnih podatkov ne bi mogli več uporabljati).

5. Zelo omejen dostop javnosti in neodvisnih strokovnjakov do podatkovne baze 
Eudravigilance. Podatki o farmakovigilanci morajo biti pregledni, da bi državljani zopet 
pridobili zaupanje v zdravstvene organe. 

Več predlogov je še vedno preveč nedorečenih in jih je treba okrepiti:

1. Ustanovitev evropskega svetovalnega odbora za obvladovanje tveganja, ki dejansko nima 
več moči in samostojnosti kot sedanja delovna skupina za farmakovigilanco, ne ustvarja 
pomembne dodatne vrednosti. 
2. Nedostopnost podatkov o farmakovigilanci ostaja pravilo. Redna poročila o varnosti 
zdravil tako še vedno niso dostopna, češ da so poslovno zaupna. Ta poročila in vsa poročila o 
oceni zdravil morajo nujno postati javna.

Iz tega sledi, da je treba:
 okrepiti merila, ki bodo omogočala izdajo zanesljivejšega dovoljenja za promet z 

zdravilom, ki bo zagotavljalo, da bo novo zdravilo prineslo napredek pri zdravljenju, 
in preprečiti posploševanje „najhitrejših poti“; 

 zagotoviti kakovostne podatke o farmakovigilanci; 
 zagotoviti sredstva za učinkovito javno farmakovigilanco;
 okrepiti 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:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Imetnik dovoljenja za promet mora 
farmakovigilanco za vsako zdravilo 
načrtovati v okviru sistema obvladovanja 
tveganja, farmakovigilanca pa mora biti 

(7) Imetnik dovoljenja za promet mora 
farmakovigilanco za vsako zdravilo 
načrtovati v okviru sistema obvladovanja 
tveganja, farmakovigilanca pa mora biti 
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sorazmerna z ugotovljenimi tveganji, 
možnimi tveganji in potrebo po dodatnih 
informacijah o zdravilu. Treba je tudi 
predvideti, da so morebitni ključni ukrepi 
iz sistema obvladovanja tveganja vključeni 
v dovoljenje za promet z zdravilom kot 
pogoji.

sorazmerna z ugotovljenimi tveganji, 
možnimi tveganji in potrebo po dodatnih 
informacijah o zdravilu. Treba je tudi 
predvideti, da so morebitni ključni ukrepi 
iz sistema obvladovanja tveganja vključeni 
v dovoljenje za promet z zdravilom kot 
pogoji. Če pogoji iz dovoljenja za promet z 
zdravilom niso izpolnjeni v ustreznem 
roku, morajo imeti nacionalni pristojni 
organi pooblastila in sredstva za takojšnji 
začasni preklic ali ukinitev tega 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev
Izkušnje kažejo, podjetja pogost niso izvedla varnostnih študij, ki naj bi jih opravila po 
odobritvi. Zaradi tega zdravniki in bolniki dvomijo, ali nekatera pomembna zdravila za 
bolezni, kakršne so rak ali srčne bolezni, dejansko pomagajo. Zaradi tega je pomembno, da se 
v zakonodajo uvedejo strožje zahteve in s tem zagotovi, da bodo farmacevtska podjetja res 
izvedla obljubljene študije. 

Predlog spremembe 2

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

(9) Kadar obstaja zdravstvena potreba, ki 
ni izpolnjena in 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, ki bi morala biti 
prepoznavna po posebnem simbolu na 
zunanji embalaži in ustrezni kratki 
obrazložitvi v navodilih, 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 
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takih zdravil. veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev
Posebna opozorila za zdravila, ki se intenzivno spremljajo, bodo v pomoč tako zdravstvenim 
delavcem kot bolnikom pri prepoznavanju novih zdravil pod intenzivnim nadzorom in bi lahko 
povečala njihovo ozaveščenost glede poročanja o neželenih učinkih, ki bi se lahko pojavili, 
kakor je bilo že priporočeno v poročilu Ameriškega medicinskega inštituta za leto 2006. Ta 
ukrep bi lahko še izboljšali, če bi dodali slikovno oznako, na primer črni trikotnik, ki ga v 
nekaterih državah članicah že uporabljajo.

Predlog spremembe 3

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.

(10) Pet let po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija po posvetovanju z 
organizacijami bolnikov in potrošnikov 
ter strokovnimi organizacijami 
zdravstvenih delavcev, državami 
članicami in drugimi zainteresiranimi 
stranmi predstavi Evropskemu 
parlamentu in Svetu ocenjevalno poročilo 
o razumljivosti povzetkov značilnosti 
zdravil in navodil za uporabo.
Komisija po analizi tovrstnih podatkov po 
potrebi vloži predloge za izboljšavo oblike 
in vsebine povzetkov in navodil ter s tem
zagotovi, da bodo dragocen vir informacij 
za javnost in zdravstvene delavce.

Or. en

Obrazložitev
Pojem povzetek je problematičen. Pomembneje je, da je navodilo za uporabo čitljivo, s čimer 
se zagotovi, da bo bolnik prebral vse potrebne informacije.
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Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(17) Za boljše usklajevanje virov med 
državami članicami mora biti država 
članica pooblaščena, da prenese nekatere 
naloge farmakovigilance na drugo državo 
članico.

(17) Vsaka država članica mora biti
odgovorna za pregled nad neželenimi 
učinki, ki se pojavijo na njenem ozemlju.
Da bi zvišali raven strokovnosti v 
farmakovigilanci, je treba države članice 
spodbujati, naj organizirajo usposabljanje 
in redno izmenjujejo informacije in 
strokovno znanje.

Or. en

Obrazložitev
Vsaka država članica mora biti v celoti odgovorna za odkrivanje in spremljanje vseh 
neželenih učinkov, povezanih z zdravilom, ki se trži na njenem ozemlju.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) Za večjo raven preglednosti o procesih 
farmakovigilance morajo države članice 
oblikovati in vzdrževati spletne portale o 
varnosti zdravil. Iz istega razloga morajo
imetniki dovoljenja za promet organom 
posredovati predhodno opozorilo o 
varnostnih sporočilih, organi pa si morajo 
taka opozorila izmenjavati.

(19) Za večjo raven preglednosti o procesih 
farmakovigilance morajo države članice 
oblikovati in vzdrževati spletne portale o 
varnosti zdravil. Od imetnikov dovoljenja 
za promet se mora zahtevati, da organom 
posredujejo varnostna sporočila, ki jih 
nameravajo objaviti za predhodno 
odobritev. Varnostni organi po tej zahtevi 
nemudoma izmenjajo predhodna 
opozorila o teh varnostnih sporočilih.

Or. en

Obrazložitev
Pomembno je zagotoviti, da so informacije o zdravilih, ki jih podjetja izdajo za javnost, niso 
oglaševalske narave. Načelo predhodne potrditve informacij že velja za navodila v embalaži 
in javne kampanje ter se o njem razpravlja v predlogu o informacijah o zdravilih na recept za 
širšo javnost; zaradi doslednosti bi se moralo to načelo uporabljati tudi za informacije s 
področja farmakovigilance. 
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Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Pristojni nacionalni organi morajo za 
varovanje javnega zdravja zagotoviti 
ustrezno financiranje dejavnosti v zvezi s 
farmakovigilanco. Treba je zagotoviti 
ustrezno financiranje farmakovigilančnih 
dejavnosti s pobiranjem pristojbin. 
Upravljanje navedenih zbranih sredstev 
pa mora biti pod stalnim nadzorom 
pristojnih nacionalnih organov, da se 
zagotovi njihova neodvisnost.

(28) Pristojni nacionalni organi morajo za 
varovanje javnega zdravja zagotoviti 
ustrezno financiranje dejavnosti v zvezi s 
farmakovigilanco. 

Or. en

Obrazložitev
Dejavnosti farmakovigilance bi se morale financirati iz javnih sredstev, ne samo da bi 
zagotovili njihovo neodvisnost, pa tudi da bi bile države članice popolnoma odgovorne za 
farmakovigilanco (tudi glede financiranja), saj ravno one krijejo stroške, povezane s 
stranskimi učinki, tako glede obolevnosti kot smrtnosti. Po navedbah Evropske komisije je 
5 % vseh hospitalizacij posledica neželenih učinkov zdravil, 5 % vseh bolnikov v bolnišnicah 
trpi zaradi neželenih učinkov zdravil, poleg tega pa so neželeni učinki zdravil peti 
najpogostejši vzrok smrti v bolnišnicah.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29a) Ta direktiva se uporablja ne glede 
na 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 podatkov* in ne glede na 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 
podatkov**. Da bi odkrili, ocenili, 
razumeli in preprečili neželene učinke, 
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prepoznali tveganja in ukrepali za njihovo 
zmanjšanje ter povečali koristi zdravil pri 
varovanju javnega zdravja, mora biti 
omogočena obdelava osebnih podatkov v 
sistemu Eudravigilance, pri čemer se 
spoštuje zakonodaja EU o varstvu 
podatkov. Ta namen pomeni pomemben 
javni interes, ki ga lahko upravičimo, če 
se določljivi zdravstveni podatki obdelajo 
samo po potrebi in udeležene strani to 
potrebo ocenijo na vsaki stopnji procesa 
farmakovigilance.
*UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
**UL L 8, 12.1. 2001, str. 1.

Or. en

Obrazložitev
V predlogu so omenjeni zelo občutljivi osebni podatki, ki bi morali biti popolnoma zaščiteni. 
Gl. tudi mnenje evropskega nadzornika za varstvo podatkov iz aprila 2009.

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) točka 11 se nadomesti z naslednjim: črtano
„(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“

Or. fr

Obrazložitev
Predlagana je uporaba prvotnega besedila (člen 1(11) konsolidirane Direktive 2001/83/ES), 
ki natančno pojasnjuje, da gre za običajne pogoje uporabe, in zlasti preprečuje zamenjavo z 
nepravilno uporabo ali zlorabo zdravila.

Predlog spremembe 9

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 15
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Študija o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet: Vsaka 
študija o odobrenem zdravilu, katere cilj je 
opredelitev, ugotovitev značilnosti ali 
količinska določitev tveganja, ki potrjuje 
varnostne lastnosti zdravila, ali merjenje 
učinkovitosti ukrepov za obvladovanje 
tveganj.

(15) Študija o farmakovigilanci po 
pridobitvi dovoljenja za promet: Vsaka 
študija o predčasno odobrenem zdravilu
zaradi javnega zdravja, če ni drugih 
možnosti zdravljenja, ali ki je izvedena na 
zahtevo zdravstvenih organov potem, ko je 
zdravilo dano v promet, katere cilj je 
opredelitev, ugotovitev značilnosti ali 
količinska določitev tveganja neželenih 
učinkov ali ocenitev lastnosti neželenih 
učinkov zdravila in njegovo razmerje med 
tveganji in koristmi ali merjenje 
učinkovitosti ukrepov za obvladovanje 
tveganj.

Or. fr

Obrazložitev
Cilj študije po pridobitvi dovoljenja za promet je nadzorovanje neželenih učinkov zdravil na 
človeka, ne pa varnosti zdravil. Študije o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja se ne smejo 
uporabljati za pridobitev dovoljenj za promet po znižani ceni brez zadostne ocene.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka d
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 28 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Sistem obvladovanja tveganja: Sklop 
farmakovigilančnih dejavnosti in posegov 
za opredelitev, ugotovitev značilnosti,
preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v 
zvezi z zdravilom, vključno z oceno 
učinkovitosti navedenih posegov.

(28b) Sistem obvladovanja tveganja: Sklop 
specifičnih farmakovigilančnih dejavnosti 
in posegov za količinsko določitev 
značilnosti ali preprečevanje tveganj v 
zvezi z zdravilom, vključno z oceno 
učinkovitosti navedenih posegov, ali za 
predčasno ugotovitev novih tveganj.

Or. fr

Obrazložitev
Vsa zdravila na evropskem trgu je treba temeljito nadzorovati s splošnim sistemom 
farmakovigilance, katerega učinkovitost mora biti okrepljena na evropski in nacionalni ravni. 
Cilj sistema obvladovanja tveganja ne sme biti opredelitev tveganja zdravila. To vlogo ima 
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izvedba ocene pred odobritvijo. Sistem obvladovanja tveganja mora omogočati, da se 
preprečijo tveganja, ki so že ugotovljena na podlagi te ocene.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka d
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 28 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28c) Sistem farmakovigilance: Sistem, ki 
ga uporabljajo imetniki dovoljenja za 
promet in države članice za izpolnjevanje 
nalog in odgovornosti, navedenih v 
naslovu IX, in katerega namen je 
spremljati odobrena zdravila in 
odkrivanje sprememb razmerja med 
tveganjem in koristmi zdravil.

(28c) Sistem farmakovigilance: Sistem, ki 
imetnikom dovoljenja za promet in 
državam članicam omogoča izpolnjevanje 
nalog in odgovornosti, navedenih v 
naslovu IX:

(a) zbiranje koristnih informacij za
nadzor zdravil, zlasti glede njihovih 
neželenih učinkov na človeka, med 
drugim tudi pri nepravilni uporabi, 
zlorabi zdravil in napakah pri zdravilih, 
ter

(b) znanstvena ocena teh informacij, da bi 
ugotovili spremembe razmerja med 
tveganjem in koristmi odobrenih zdravil.

Or. fr

Obrazložitev
Farmakovigilanca je opazovalna znanstvena panoga, ki je v prvi vrsti namenjena bolnikom. 
Njen namen ni nadzor varnosti zdravil (dvoumen izraz, ki zavaja zaradi pozitivne konotacije) 
– podatki o farmakovigilanci niso komercialni podatki, ki jih podjetja zbirajo v okviru 
poprodajnih storitev – temveč nadzor neželenih učinkov zdravil na človeka.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – podtočka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točke 32 a, 32 b in 32 c (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vstavita se naslednji točki:
„(32a) Napaka pri dajanju zdravila: 
nenamerno neizvedeno ali izvedeno 
dejanje v zvezi z zdravilom, ki lahko 
povzroči tveganje ali neželene učinke pri 
bolniku. To napako bi se glede na njeno 
naravo dalo preprečiti, saj kaže, kaj bi bilo 
treba storiti pri zdravljenju bolnika z 
zdravili, pa ni bilo storjeno. Napaka pri 
zdravilu lahko zadeva eno ali več etap, 
povezanih z zdravilom, kot so izbiranje v 
katalogu zdravil, predpisovanje, izdajanje, 
analiziranje receptov, farmacevtsko 
pripravljanje, shranjevanje, dobavljanje, 
upravljanje, informiranje in terapevtsko 
spremljanje, pa tudi vmesne člene, kot so 
prenašanje ali prepisovanje podatkov.
(32b) Nepravilna uporaba: uporaba, ki ni 
v skladu s priporočili povzetka glavnih 
značilnosti zdravila. 
(32c) Zdravstveno utemeljena uporaba 
zunaj indikacij: posebna uporaba, ki 
namenoma ni v skladu s priporočili 
povzetka glavnih značilnosti zdravila, 
navedenimi v poglavju „indikacije“, in 
temelji na podatkih iz ocene zdravila.“

Or. fr

Predlog spremembe 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vstavi se naslednja točka 3a: črtano
„(3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“
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Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – pododstavek 2 

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: „To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
pristojnega nacionalnega organa.“

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 navodila vključujejo
izjavo: „To novoodobreno zdravilo se 
intenzivno spremlja, da bi povečali 
poznavanje neželenih učinkov, ki jih 
lahko povzroči. Vse domnevne neželene 
učinke je treba sporočiti <ime in spletni 
naslov pristojnega nacionalnega organa>.“ 
Izjavo spremlja navzdol obrnjen črn 
trikotnik  . Ta je natisnjen tudi na 
zunanji embalaži.

Or. en

Obrazložitev
Več moči za bolnike in zdravstvene delavce: če želimo resnično spodbujati poročanje, morajo 
razumeti, zakaj je to potrebno.

Predlog spremembe 15

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pristojni nacionalni organi pripravijo 
poročilo o oceni in pripombe na 
dokumentacijo v zvezi z rezultati 
farmacevtskih in predkliničnih preskusov 
ter kliničnih preskušanj ter sistema 
obvladovanja tveganja in sistema 
farmakovigilance zadevnega zdravila. 
Poročilo o oceni se dopolnjuje vedno, ko 
so na voljo novi podatki, ki so pomembni 

4. Pristojni nacionalni organi pripravijo 
poročilo o oceni in pripombe na 
dokumentacijo v zvezi z rezultati 
farmacevtskih in predkliničnih preskusov 
ter kliničnih preskušanj ter sistema 
obvladovanja tveganja in sistema 
farmakovigilance zadevnega zdravila. 
Poročilo o oceni podrobno opisuje 
naravni potek bolezni in po potrebi že 
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za vrednotenje kakovosti, varnosti ali 
učinkovitosti zadevnega zdravila.

obstoječe zdravljenje za zahtevano 
indikacijo ter ali zdravilo prinaša občuten 
napredek pri zdravljenju v primerjavi z 
obstoječim zdravljenjem („dodana 
vrednost“ ali „izboljšanje zdravstvene 
storitve“). Poročilo o oceni se dopolnjuje 
vedno, ko so na voljo novi podatki, ki so 
pomembni za vrednotenje kakovosti, 
varnosti ali učinkovitosti zadevnega 
zdravila. 

Or. fr

Obrazložitev
Za čim manj neželenih učinkov pri bolnikih se je treba najprej izogibati uživanju zdravil, 
kadar niso potrebna. Poleg tega je treba spremeniti merila za izdajo dovoljenja za promet: če 
bi ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja za promet zahtevali dokaze, da novo zdravilo 
zagotavlja napredek pri zdravljenju, bi se s tem izognili nepotrebnemu izpostavljanju ljudi 
neželenim učinkom, ki bi se jim dalo izogniti.

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če obstaja zdravstvena potreba, ki ni 
izpolnjena in če je razmerje med 
tveganjem in koristmi pozitivno, se lahko 
dovoljenje za promet izda, če je izpolnjen 
eden ali več naslednjih pogojev: 

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

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

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

(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;

(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.

(4) drugi pogoji ali omejitve glede varne in 
učinkovite uporabe zdravila.

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

Dovoljenje za promet določa roke za 
izpolnitev pogojev, kadar je to potrebno. 
Če pogoji iz dovoljenja za promet z 
zdravilom niso izpolnjeni v ustreznem 
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roku, imajo pristojni organi pooblastila in 
sredstva za takojšnji začasni preklic ali 
ukinitev tega dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev
This amendment is to align the text with the provisions currently in force (Regulation 
507/2006) whereby a centralised conditional marketing authorisation may be granted only if 
the risk benefit balance is positive, the benefit to public health outweighs the risks inherent in 
the fact that additional data are required and that unmet medical needs will be fulfilled. At 
the moment, the conditional marketing authorisations must be reassessed annually and in the 
package leaflet there is a reference specifying that the renewal of the marketing authorisation 
is linked to the fulfilment of the established conditions.

Predlog spremembe 17

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2001/83/ES
Člen 23 – odstavek 4 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Zaradi stalnega ocenjevanja razmerja 
med tveganjem in koristmi lahko pristojni 
nacionalni organ od imetnika dovoljenja za 
promet kadar koli zahteva , da posreduje 
podatke, ki dokazujejo, da razmerje med 
tveganjem in koristmi ostaja ugodno.

4. Zaradi stalnega ocenjevanja razmerja 
med tveganjem in koristmi lahko pristojni 
nacionalni organ od imetnika dovoljenja za 
promet in njegovega sistema 
farmakovigilance kadar koli zahteva, da 
posreduje podatke, ki so potrebni za 
ponovno oceno razmerja med tveganjem 
in koristmi.

Or. fr

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustanovi se skupina za usklajevanje za 1. Ustanovita se dve usklajevalni skupini:
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naslednje namene:

(a) Usklajevalna skupina za medsebojno 
priznavanje in decentralizirane postopke 
je odgovorna za naslednje naloge:

(a) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
pridobitvijo dovoljenj za promet z 
zdravilom v dveh ali več državah članicah 
v skladu s postopki, določenimi v Poglavju 
4;

(i) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
pridobitvijo dovoljenj za promet z 
zdravilom v dveh ali več državah članicah 
v skladu s postopki, določenimi v Poglavju 
4;

(b) preučevanje vseh vprašanj, povezanih 
s farmakovigilanco zdravil, ki jih odobrijo 
države članice, v skladu s členi 107c, 
107e, 107g, 107l in 107r;
(c) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
spremembami pogojev dovoljenj za 
promet, ki jih izdajo države članice, v 
skladu s členom 35(1).

(ii) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
spremembami pogojev dovoljenj za 
promet, ki jih izdajo države članice, v 
skladu s členom 35(1), razen vprašanj, 
povezanih s farmakovigilanco.

Usklajevalni skupini za medsebojno 
priznavanje in decentralizirane postopke 
pri izvajanju nalog pomaga Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini iz 
člena 5(1) Uredbe (ES) št. 726/2004.
(b) Usklajevalna skupina za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance je 
odgovorna za naslednje naloge:
(i) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
farmakovigilanco zdravil, ki jih odobrijo 
države članice, v skladu s členi 107c, 
107e, 107g, 107l in 107r;
(ii) preučevanje vseh vprašanj glede 
farmakovigilance, povezanih s 
spremembami pogojev dovoljenj za 
promet, ki jih izdajo države članice, v 
skladu s členom 35(1).

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

Usklajevalni skupini za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance pri izvajanju 
nalog farmakovigilance pomaga evropski
odbor za farmakovigilanco iz člena 
56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004.
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Sekretariat za ti skupini zagotavlja 
Agencija.

Or. fr

Predlog spremembe 19

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka 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 odbor za 
farmakovigilanco iz člena 56(1)(aa) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev
Horizontalna sprememba v vsem besedilu – po predlogu se ustanovi evropski svetovalni 
odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance in mu daje pomembne naloge s 
področja farmakovigilance, a zgolj v posvetovalni vlogi in brez moči odločanja. Vlogo odbora 
bi bilo treba okrepiti, kar se mora odražati tudi v njegovem imenu.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – podtočka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Člani skupine za usklajevanje in 
strokovnjaki se pri izvajanju svojih nalog 
opirajo na znanstvene in ureditvene vire, ki 
so na voljo nacionalnim organom za izdajo 
dovoljenja za promet. Vsak pristojen 
nacionalni organ spremlja raven 
strokovnosti opravljenega vrednotenja ter 
olajša dejavnosti imenovanih članov 

Člani usklajevalnih skupin in strokovnjaki 
se pri izvajanju svojih nalog opirajo na 
znanstvene in ureditvene vire, ki so na 
voljo nacionalnim organom, pristojnim za 
izdajo dovoljenja za promet in 
farmakovigilanco. Vsak pristojen 
nacionalni organ spremlja raven 
strokovnosti opravljenega vrednotenja ter 
olajša dejavnosti imenovanih članov 
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skupine za usklajevanje in strokovnjakov. usklajevalnih skupin in strokovnjakov. 

Za skupino za usklajevanje se glede 
preglednosti in neodvisnosti članov 
uporablja člen 63 Uredbe (ES) št. 
726/2004.

Za usklajevalne skupine se glede 
preglednosti in neodvisnosti članov 
uporablja člen 63 Uredbe (ES) št. 
726/2004.

Člani usklajevalnih skupin so hkrati 
lahko člani samo ene od njih.

Člani usklajevalne skupine za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance so 
neodvisni od nacionalnih organov za 
izdajo dovoljenj za promet.

Or. fr

Predlog spremembe 21

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – podtočka c 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavki 4 do 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije imajo 
pravico biti navzoči pri vseh srečanjih 
skupine za usklajevanje.

4. Izvršni direktor Agencije ali njegov 
predstavnik in predstavniki Komisije imajo 
pravico biti navzoči pri vseh srečanjih 
usklajevalnih skupin.

5. Člani skupine za usklajevanje
zagotavljajo ustrezno koordinacijo med 
nalogami navedene skupine in delom 
pristojnih nacionalnih organov, vključno s 
posvetovalnimi organi, ki jih dovoljenje za 
promet zadeva.

5. Člani usklajevalnih skupin zagotavljajo 
ustrezno koordinacijo med nalogami 
navedene skupine in delom pristojnih 
nacionalnih organov, vključno s 
posvetovalnimi organi, ki jih zadeva 
dovoljenje za promet, in organi, ki jih 
zadeva nadzor zdravil. 

6. Razen če ni v tej direktivi določeno 
drugače, si skupina za usklajevanje kar 
najbolj prizadeva, da bi da bi svoje 
odločitve sprejemala s soglasjem. Če 
takega soglasja ni mogoče doseči, prevlada 
stališče večine članov.

6. Razen če ni v tej direktivi določeno 
drugače, si usklajevalne skupine kar 
najbolj prizadevajo, da bi svoje odločitve 
sprejemale s soglasjem. Če takega soglasja 
ni mogoče doseči, prevlada stališče večine 
članov.

7. Od članov skupine za usklajevanje se 
tudi po prenehanju njihovih dolžnosti 

7. Podrobni dnevni redi srečanj 
usklajevalnih skupin se objavijo 
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zahteva, da ne razkrijejo podatkov, ki jih 
zajema obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti.

najkasneje dan pred srečanjem. Podrobni 
zapisniki teh srečanj, ki vsebujejo zlasti 
sprejete odločitve, podrobnosti in razlago 
glasovanja, vključno z manjšinskimi 
mnenji, se objavijo v mesecu po srečanju.

Or. fr

Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vstavi se naslednja točka (aa): črtano
„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
tiskom, pred katerim je naslednji simbol in 
besedilo „Novi podatki“. 

Nova varnostna opozorila se za obdobje 
enega leta navedejo s krepkim tiskom, pred 

katerim je simbol  in besedilo 
„Pomembna nova varnostna opozorila“. 

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 

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava: „To novoodobreno
zdravilo se intenzivno spremlja, da bi 
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je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
pristojnega nacionalnega organa.“

povečali poznavanje neželenih učinkov, ki 
jih lahko povzroči. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti <ime in 
spletni naslov pristojnega nacionalnega 
organa.” Izjavo spremlja navzdol obrnjen 
črn trikotnik. Ta je natisnjen tudi na 
embalaži.

Or. en

Obrazložitev
Za zagotovitev, da bodo navodila informativna in bralcu prijazna, je treba pojasniti točko b) 
člena 59; s tem se tudi zagotovi, da ne bo poudarjena vsaka manjša sprememba, temveč samo 
pomembna nova varnostna opozorila.

Predlog spremembe 24

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

Or. en

Predlog spremembe 25

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

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 

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev, da 
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nacionalnim pristojnim organom ali
imetniku dovoljenja za promet poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih;

nacionalnim pristojnim organom in
imetniku dovoljenja za promet poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih;

(1a) izvajajo kampanje za ozaveščanje 
javnosti, kako pomembno je poročati o 
neželenih učinkih;

(2) zagotovijo, da poročila o neželenih 
učinkih vsebujejo čim bolj kakovostne 
informacije; 

(2) zagotovijo, da poročila in zbirke 
podatkov o neželenih učinkih vsebujejo 
čim bolj kakovostne informacije; 

(3) z načini zbiranja informacij in po 
potrebi nadaljnjim spremljanjem poročil o 
neželenih učinkih zagotovijo, da je vsako 
biološko zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali 
prodaja na njihovem ozemlju in je predmet 
neželenih učinkov, prepoznavno;

(3) z načini zbiranja informacij in po 
potrebi nadaljnjim spremljanjem poročil o 
neželenih učinkih zagotovijo, da je vsako 
biološko zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali 
prodaja na njihovem ozemlju in je predmet 
neželenih učinkov, prepoznavno;

(3a) zagotovijo, da javnost pravočasno 
dobi informacije o vprašanjih 
farmakovigilance glede uporabe kakega 
zdravila in da ima vedno dostop do 
podatkov;

(4) sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da za imetnika dovoljenja za 
promet, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega 
naslova, veljajo učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne sankcije.

(4) sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da za imetnika dovoljenja za 
promet, ki ne izpolnjuje obveznosti iz tega 
naslova, veljajo učinkovite, sorazmerne in 
odvračalne sankcije.

Za namene točke (1) prvega odstavka 
lahko države članice uvedejo posebne 
zahteve do zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev v zvezi s 
poročanjem o domnevnih resnih ali 
nepričakovanih neželenih učinkih.

Za namene točke (1) prvega odstavka 
lahko države članice uvedejo posebne 
zahteve do zdravnikov, farmacevtov in 
drugih zdravstvenih delavcev v zvezi s 
poročanjem o domnevnih resnih ali 
nepričakovanih neželenih učinkih.

Or. en

Obrazložitev
Bolnike in zdravstvene delavce je ustrezneje spodbujati, naj poročila pošiljajo pristojnim 
nacionalnim organom kot farmacevtskim podjetjem. Neposredno poročanje podjetjem je 
vprašljivo tako glede varovanja zasebnosti uporabnikov kot glede povratnih zdravstvenih 
informacij. Poleg tega bodo lahko odločali o tem, ali gre v poročilu za neželeni učinek, 
napako pri zdravilu ali kaj drugega. Poročanje bolnikov bi morale spremljati tudi 
informacijske kampanje o pomembnosti poročanja.
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Predlog spremembe 26

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 103 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 103 črtano
Država članica lahko prenese katero koli 
od nalog, ki ji je zaupana na podlagi tega 
naslova, drugi državi članici na podlagi 
pisnega soglasja slednje.
Država članica, ki prenese naloge, o tem 
pisno obvesti Komisijo, Agencijo in druge 
države članice. Država članica, ki prenese 
naloge, in Agencija tako informacijo 
javno objavita.

Or. en

Obrazložitev
Vsaka država članica mora biti v celoti odgovorna za odkrivanje in spremljanje vseh 
neželenih učinkov, povezanih z zdravilom, ki se trži na njenem ozemlju.

Predlog spremembe 27

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 105 – odstavek 2

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
Dejavnosti farmakovigilance bi se morale financirati iz javnih sredstev, ne samo da bi 
zagotovili njihovo neodvisnost, pa tudi da bi bile države članice popolnoma odgovorne za 
farmakovigilanco (tudi glede financiranja), saj ravno one krijejo stroške, povezane s 
stranskimi učinki, tako glede obolevnosti kot smrtnosti. Po navedbah Evropske komisije je 
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5 % vseh hospitalizacij posledica neželenih učinkov zdravil, 5 % vseh bolnikov v bolnišnicah 
trpi zaradi neželenih učinkov zdravil, poleg tega pa so neželeni učinki zdravil peti 
najpogostejši vzrok smrti v bolnišnicah.

Predlog spremembe 28

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka država članica vzpostavi in vzdržuje 
nacionalni spletni portal o varnosti zdravil, 
ki je povezan z evropskim spletnim 
portalom o varnosti zdravil, vzpostavljenim 
v skladu s členom 26 Uredbe (ES) št. 
726/2004. Na nacionalnih spletnih portalih 
o varnosti zdravil države članice objavijo 
najmanj naslednje:

Vsaka država članica vzpostavi in vzdržuje 
nacionalni spletni portal o zdravilih, ki 
vključuje tudi posebno spletno stran o
varnosti zdravil in je povezan z evropskim 
spletnim portalom o varnosti zdravil, 
vzpostavljenim v skladu s členom 26 
Uredbe (ES) št. 726/2004. Na nacionalnih 
spletnih portalih države članice objavijo 
najmanj naslednje:
(1) navodila za uporabo zdravil, ki so na 
voljo na nacionalnem trgu, v 
nacionalnem jeziku (in po potrebi 
povezavo do zbirke podatkov agencije 
EMEA EudraPharm);
(2) za vsako zdravilo, ki so ga odobrile, 
povzetek značilnosti zdravila in vse druge 
pogoje v skladu s členi 21a, 22 in 22a 
skupaj z roki za njihovo izpolnitev;
(3) ocenjevalna poročila z rednimi 
poročili o varnosti zdravil, ki jih 
zdravstvenim organom pošiljajo imetniki 
dovoljenj za promet z zdravilom;

(1) sisteme obvladovanja tveganja za 
zdravila, odobrena v skladu s to direktivo;

(4) podrobno opisane sisteme 
obvladovanja tveganja in podrobne 
protokole za študije po odobritvi za 
zdravila, odobrena v skladu s to direktivo;

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

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

(3) spletne strukturirane obrazce za 
poročanje o domnevnih neželenih učinkih s 
strani zdravstvenih delavcev in bolnikov na 
podlagi obrazcev iz člena 25 Uredbe (ES) 
št. 726/2004.

(6) spletne strukturirane obrazce za 
poročanje o domnevnih neželenih učinkih s 
strani zdravstvenih delavcev in bolnikov na 
podlagi obrazcev iz člena 25 Uredbe (ES) 
št. 726/2004;
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(7) dnevne rede sej odbora za 
farmakovigilanco in usklajevalne skupine 
ter posnetke njunih sej, ob tem pa tudi 
sprejete sklepe ter podatke o glasovanju in 
obrazložitve glasov, vključno z 
manjšinskimi mnenji;
(8) zahteve nacionalnega pristojnega 
organa, da bi imetnik dovoljenja za 
promet vodil sistem za obvladovanje 
tveganja ali izvedel študijo po odobritvi, 
po potrebi skupaj z obrazložitvami 
imetnika, poslanimi nacionalnemu 
pristojnemu organu, in končno odločitvijo 
slednjega.

Or. en

Obrazložitev
Vse države članice bi morale imeti portal nacionalne agencije za zdravila, da bi javnosti 
zagotovile visokokakovostne informacije o zdravilih. Večina držav že ima tovrstne portale kot 
vir potrjenih in zanesljivih informacij o zdravilih. Namen tega predloga je vzpostavitev 
pravne podlage za tovrstne portale kot odziv na poročilo Evropske komisije o sedanji praksi 
pri zagotavljanju informacij o zdravilih bolnikom. Spletni portal bi moral imeti poseben 
prostor za vse informacije o vprašanjih varnosti in farmakovigilance.

Predlog spremembe 29

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

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. 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 kliničnega preskušanja 
ali študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet. 

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva, da zagotovi dostopnost navedenih 
poročil na eni sami točki v Skupnosti.

Z odstopanjem od prvega pododstavka se 
domnevni neželeni učinki, ki se pojavijo v 

Domnevni neželeni učinki, ki se pojavijo v 
okviru kliničnih preskušanj, se tudi



PA\797105SL.doc 25/29 PE430.773v01-00

SL

okviru kliničnih preskušanj, evidentirajo in 
poročajo v skladu z Direktivo 2001/20/ES.

evidentirajo in o njih poroča v skladu z 
Direktivo 2001/20/ES

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 
nacionalnemu pristojnemu organu 
posreduje vsa poročila o domnevnih 
neželenih učinkih, ki jih prejme od 
bolnikov in zdravstvenih delavcev, v 
sedmih dneh po prejetju poročila. Bolnike 
in zdravstvene delavce obvesti, da so bila 
njihova poročila posredovana pristojnim 
organom, ki bodo odgovorni za nadaljnje 
ukrepanje.
Nacionalni pristojni organi ne smejo 
zavrniti poročil o domnevnih neželenih 
učinkih, ki jih od bolnikov in zdravstvenih 
delavcev prejmejo po pošti, telefonu, 
telefaksu ali v elektronski obliki.

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 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo v Skupnosti, 
posredovati nacionalnim pristojnim 
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 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo na trgih, kjer delujejo, 
posredovati elektronsko nacionalnim 
pristojnim organom v 45 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa na dan, 
ki sledi dnevu, ko je zadevni imetnik 
izvedel za dogodek. 

Za zdravila, ki vsebujejo zdravilne 
učinkovine s seznama publikacij, ki jih 
spremlja Agencija na podlagi člena 27 
Uredbe (ES) št. 726/2004, imetnikom 
dovoljenja za promet v podatkovno bazo 
Eudravigilance ni treba sporočati 
domnevnih neželenih učinkov, vpisanih v 
navedeni medicinski literaturi, vendar 

Za zdravila, ki vsebujejo zdravilne 
učinkovine s seznama publikacij, ki jih 
spremlja Agencija na podlagi člena 27 
Uredbe (ES) št. 726/2004, imetnikom 
dovoljenja za promet v podatkovno bazo 
Eudravigilance ni treba sporočati 
domnevnih neželenih učinkov, vpisanih v 
navedeni medicinski literaturi, vendar 
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spremljajo vso ostalo medicinsko literaturo 
in poročajo o morebitnih domnevnih 
neželenih učinkih.

spremljajo vso ostalo medicinsko literaturo 
in poročajo o morebitnih domnevnih 
neželenih učinkih.

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
zdravilom se zahteva, da poročajo o vseh 
informacijah o spremljanju, prejetih v 
podatkovni bazi Eudravigilance.

4. Države članice ocenijo kakovost 
podatkov, prejetih od imetnikov dovoljenja 
za promet z zdravilom. Po potrebi v 
spremljanje poročil, ki jih prejmejo, 
vključijo bolnike in zdravstvene delavce. 

Or. en

Predlog spremembe 30

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

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, bolniki, 
imetniki dovoljenja za promet ali 
programi za zbiranje in preprečevanje 
napak pri zdravilih.

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 lahko predstavijo na 
nacionalnih spletnih portalih o zdravilih ter 
po pošti, telefonu in faksu.

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 informacije o vseh 
neželenih učinkih, ki so se pojavili na 
njihovem ozemlju, elektronsko posredujejo 
v podatkovno bazo in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 24 Uredbe (ES) 
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št. 726/2004 (v nadaljevanju: podatkovna 
baza Eudravigilance), ob odsotnosti 
takšnega poročila pa v 15 dneh od dneva, 
ko je pristojni organ izvedel za dogodek.

Imetniki dovoljenja za promet imajo 
dostop do teh poročil preko podatkovne 
baze Eudravigilance.

Imetniki dovoljenja za promet, zdravstveno 
osebje in javnost imajo dostop do teh 
poročil preko podatkovne baze 
Eudravigilance, ki mora biti vedno in 
nemudoma na voljo.

3. Države članice zagotovijo, da so 
poročila o napakah pri zdravilih, na katera 
so opozorjene v okviru poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih za zdravila, 
na voljo podatkovni bazi Eudravigilance in 
vsem organom, odgovornim za varnost 
bolnikov v navedeni državi članici. 
Zagotovijo tudi, da so organi, odgovorni za 
zdravila v navedeni državi članici, 
obveščeni o vseh domnevnih neželenih 
učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici. 

3. Države članice zagotovijo, da so 
poročila o napakah pri zdravilih, na katera 
so opozorjene v okviru poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih za zdravila, 
na voljo podatkovni bazi Eudravigilance in 
vsem organom, odgovornim za varnost 
bolnikov v navedeni državi članici ter 
neodvisnim programom za zbiranje in 
preprečevanje napak pri zdravilih. 
Zagotovijo tudi, da so organi, odgovorni za 
zdravila v navedeni državi članici, 
obveščeni o vseh domnevnih neželenih 
učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici.

Or. fr

Predlog spremembe 31

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija po posvetovanju z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi sprejme in objavi smernice za
dobro farmakovigilančno prakso za 
zdravila, odobrena v skladu s členom 6(1), 
na naslednjih področjih:

Komisija po posvetovanju z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi sprejme in objavi smernice za 
dobro farmakovigilančno prakso za 
zdravila, odobrena v skladu s členom 6(1), 
na naslednjih področjih:

(1) vzpostavitev in izvajanje sistema (1) vzpostavitev in izvajanje sistema 
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farmakovigilance s strani imetnika 
dovoljenja za promet ter vsebina in 
vodenje glavne dokumentacije sistema 
farmakovigilance;

farmakovigilance s strani imetnika 
dovoljenja za promet ter vsebina in 
vodenje glavne dokumentacije sistema 
farmakovigilance;

(2) zagotavljanje kakovosti in 
obvladovanje kakovosti s strani imetnika 
dovoljenja za promet, pristojnih 
nacionalnih organov in Agencije pri 
opravljanju farmakovigilančnih dejavnosti;

(2) zagotavljanje kakovosti in 
obvladovanje kakovosti s strani imetnika 
dovoljenja za promet, pristojnih 
nacionalnih organov in Agencije pri 
opravljanju farmakovigilančnih dejavnosti;

(3) uporaba mednarodno dogovorjenih 
terminologij, oblik in standardov za 
izvajanje farmakovigilance;

(3) uporaba mednarodno dogovorjenih 
terminologij, oblik in standardov za 
izvajanje farmakovigilance, ki omogočajo, 
da se klinični pomen posredovanih 
primerov ohrani;

(4) metodologija za spremljanje podatkov v 
podatkovni bazi Eudravigilance, da se 
ugotovi, ali je prišlo do novih ali 
spremenjenih tveganj;

(4) metodologija za spremljanje podatkov v 
podatkovni bazi Eudravigilance, da se 
ugotovi, ali je prišlo do novih ali 
spremenjenih tveganj;

(5) oblika elektronskega poročanja o 
neželenih učinkih s strani državi članic in 
imetnikov dovoljenja za promet;

(5) oblika elektronskega poročanja o 
neželenih učinkih s strani državi članic in 
imetnikov dovoljenja za promet;

(6) oblika elektronskih rednih poročil o 
varnosti zdravila;

(6) oblika elektronskih rednih poročil o 
varnosti zdravila;

(7) oblika protokolov, izvlečkov in 
zaključnih poročil o študiji za študije o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet;

(7) oblika protokolov, izvlečkov in 
zaključnih poročil o študiji za študije o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet;

(8) postopki in oblike za 
farmakovigilančne komunikacije.

(8) postopki in oblike za 
farmakovigilančne komunikacije.

Navedene smernice upoštevajo 
mednarodno usklajevalno delo, opravljeno 
na področju farmakovigilance, in se po 
potrebi spremenijo, da se upošteva tehnični 
in znanstveni napredek.

Navedene smernice temeljijo na potrebah 
bolnikov z znanstvenega vidika in 
upoštevajo mednarodno usklajevalno delo, 
opravljeno na področju farmakovigilance, 
in se po potrebi spremenijo, da se upošteva 
tehnični in znanstveni napredek.

Or. fr

Obrazložitev
Upoštevanje standardov mednarodne konference o usklajevanju krepi pojmovno in tehnično 
odvisnost zdravstvenih organov od farmacevtskih laboratorijev. Evropska dobra praksa na 
področju farmakovigilance bo pogojevala organizacijo evropskega sistema farmakovigilance. 
Oblikovati jo je treba javno s preglednim postopkom posvetovanja, ki bo temeljil na potrebah 
evropskih bolnikov in znanstvenih vidikih.
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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.

1. Glede zahteve po vključitvi bistvenih 
lastnosti neželenih učinkov 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. 

Or. fr


