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Predlog spremembe 14
Åsa Westlund

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Onesnaževanje voda in tal s 
farmacevtskimi ostanki je vse večji
okoljski problem in vse bolj zaskrbljujoče 
vprašanje javnega zdravja. Potrebni so 
ukrepi za zmanjšanje morebitno škodljivih 
vplivov na evropsko okolje, predvsem na 
površinsko vodo, podtalnico in pitno vodo 
ter javno zdravje. Zato je treba sprejeti 
tudi ukrepe za spremljanje neželenih 
okoljskih vplivov zdravil na javno zdravje 
ali okolje. To ne sme imeti za posledico 
odvzema dovoljenja za zdravila, ki so 
potrebna za zdravljenje življenjsko 
nevarnih ali hudih bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 15
Michail Tremopoulos

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) Farmacevtske snovi so v človeku 
zaradi svojstvenih lastnosti biološko 
aktivne in so pogosto zasnovane tako, da 
se med prehodom skozi telo človeka ne 
spremenijo. Ta stabilnost pomeni, da 
delujejo tudi zunaj človeškega telesa, kar 
lahko povzroči okoljske probleme, ki nato 
vplivajo na javno zdravje.
Pristojni organi morajo spremljati 
neželene okoljske vplive zdravil, da bi 
Agenciji omogočili ponovno oceno
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razmerja med tveganji in koristmi.

Or. en

Obrazložitev

Problem farmacevtskih ostankov v okolju je dobro znan. Ne gre samo za varstvo okolja, 
ampak tudi za varovanje javnega zdravja prek okolja. Farmakovigilanca je treba razširiti tudi 
na škodljive vplive na okolje. 

Predlog spremembe 16
Michèle Rivasi

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 in obveščanje javnosti o vprašanjih 
varnosti.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 17
Jiří Maštálka

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 in obveščanje javnosti o vprašanjih 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 18
Jiří Maštálka

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. Namesto tega mora 
podatkovna zbirka Eudravigilance sočasno 
obvestiti zadevne države članice o 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenja

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Uniji, 
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 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenja
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za promet. Podatkovna baza mora biti v 
celoti dostopna državam članicam, 
Agenciji in Komisiji, v ustreznem obsegu 
pa tudi imetnikom dovoljenj za promet in 
javnosti.

za promet.

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

Or. en

Obrazložitev

Lokalne in nacionalne skupine strokovnjakov za farmakovigilanco so blizu prebivalstvu in na 
pravem mestu za zbiranje in pravilno razumevanje informacij o neželenih učinkih zdravil 
(zaradi poznavanja jezika, kulture in načina življenja). Da bi zagotovili visoko kakovost 
informacij, prenesenih v podatkovno bazo Eudravigilance, morajo bolniki, zdravstveni 
delavci in imetniki dovoljenj za promet z zdravili poročati o neželenih učinkih zdravil 3
nacionalnim in lokalnim centrom za farmakovigilanco. V nasprotnem primeru bi bile 
informacije lahko nepravilno obravnavane in bi izgubile kakovost.

Predlog spremembe 19
Elena Oana Antonescu

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  
uporabo v humani medicini, odobrenih v 
Skupnosti, dostopajo do njih in jih skupaj 
uporabljajo, je treba voditi podatkovno 
bazo Eudravigilance in jo okrepiti kot 

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
uporabo v humani medicini, odobrenih v 
Skupnosti, dostopajo do njih in jih skupaj 
uporabljajo, je treba voditi podatkovno 
bazo Eudravigilance in jo okrepiti kot 
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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 
ustreznem obsegu pa tudi imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti.

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 
ustreznem obsegu pa tudi imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti, v vseh 
uradnih jezikih Evropske unije.

Or. ro

Predlog spremembe 20
Elena Oana Antonescu

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 
uporabo v humani medicini, 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. 

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
uporabo v humani medicini, 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. 
Po drugi strani pa bi bilo treba države 
članice prek podatkovne baze 
Eudravigilance hkrati obveščati o 
poročilih, ki so jih posredovali imetniki 
dovoljenj za promet.
Da bi zagotovili visoko raven kakovosti 
informacij, morajo države članice 
podpirati razvoj strokovnih mnenj 
nacionalnih in regionalnih centrov 
farmakovigilance. Pristojni nacionalni 
organi bi morali zbirati poročila teh 
centrov in podatke vnašati v podatkovno 
bazo Eudravigilance.

Podatkovna baza mora biti v celoti Podatkovna baza mora biti v celoti 
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dostopna državam članicam, Agenciji in 
Komisiji, v ustreznem obsegu pa tudi 
imetnikom dovoljenj za promet in javnosti.

dostopna državam članicam, Agenciji in 
Komisiji, v ustreznem obsegu pa tudi 
imetnikom dovoljenj za promet in javnosti.

Or. ro

Predlog spremembe 21
Anne Delvaux

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. Namesto tega mora 
podatkovna zbirka Eudravigilance sočasno 
obvestiti zadevne države članice o 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenj
za promet. Podatkovna baza mora biti v 
celoti dostopna državam članicam, 
Agenciji in Komisiji, v ustreznem obsegu 
pa tudi imetnikom dovoljenj za promet in 
javnosti.

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Uniji, 
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 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenj
za promet. Države članice morajo za 
zagotavljanje visokokakovostnih 
informacij podpreti razvoj strokovnega 
znanja v nacionalnih in regionalnih 
centrih za farmakovigilanco. Pristojni 
nacionalni organi morajo zbirati poročila 
teh centrov in nato 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.

Or. en
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Predlog spremembe 22
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Za večjo preglednost v zvezi z 
vprašanji farmakovigilance mora Agencija 
vzpostaviti in voditi evropski spletni portal 
za varnost zdravil.

(6) Za večjo preglednost v zvezi z 
vprašanji farmakovigilance mora Agencija 
vzpostaviti in voditi evropski spletni portal 
za varnost zdravil v vseh uradnih jezikih 
Evropske unije.

Or. ro

Predlog spremembe 23
Marina Yannakoudakis

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 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 EU, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer Odbor za tveganja na področju 
farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

Neodvisno strokovno znanje Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance 
(PRAC) je treba v primerjavi s koordinacijsko skupino povečati. Koordinacijska skupina ni
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strokovni organ za farmakovigilanco – njena naloga je na splošno usklajevati tveganja in 
koristi.

Predlog spremembe 24
Oreste Rossi

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 Odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance. Odbor morajo sestavljati 
po en član na državo članico ter sedem 
članov, ki jih imenuje Komisija, pri čemer 
morata biti vsaj po en predstavnik 
zdravstvenih delavcev in en predstavnik 
bolnikov. Ti člani morajo biti 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.

Or. it

Obrazložitev

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance mora biti popolnoma 
reprezentativen, tako da imajo vse države članice ter zdravstveni delavci in bolniki pravico 
sodelovati v razpravah in neodvisno izražati svoje mnenje.
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Predlog spremembe 25
Philippe Juvin

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 razmerja 
med tveganjem in koristmi 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.
(Sprememba velja za celotno preučevano 
zakonodajno besedilo; ob njegovem 
sprejetju so potrebne ustrezne prilagoditve 
v celotnem besedilu.)

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preozko in ne upošteva nujnosti preučitve razmerja med tveganjem in koristmi nekega 
zdravila, saj daje poudarek ločeni oceni tveganja. Vendar mora Odbor obravnavati „vsa 
vprašanja v zvezi s farmakovigilanco“ (predlog Uredbe, točka 12 člena 1).

Predlog spremembe 26
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Agencija zadostna sredstva za financiranje 
dejavnosti, povezanih s farmakovigilanco.

Or. en

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 27
Michèle Rivasi

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 omogočijozadostna 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.

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti farmakovigilance bi morale biti javno financirane ne samo zaradi zagotavljanja 
njihovega neodvisnega značaja, temveč tudi zato, ker države članice nosijo stroške, ki 
nastanejo v povezavi z stranskimi učinki obolevnosti in smrtnosti. Po ocenah Evropske
komisije je 5 % vseh sprejemov v bolnišnice posledica neželenih učinkov zdravil, 5 % vseh 
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bolnikov v bolnišnicah trpi zaradi neželenih učinkov zdravil, neželeni učinki zdravil pa so peti 
najpogostejši razlog za smrt v bolnišnicah. Javno financiranje dejavnosti farmakovigilance je 
treba razumeti kot naložbo. 

Predlog spremembe 28
Anne Delvaux

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 omogočijozadostna 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.

Or. en

Predlog spremembe 29
Anne Delvaux

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 

(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 
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seznam takih zdravil. učinkih takih zdravil, ki so označena s 
črnim trikotnikom in ustrezno kratko
obrazložitvijo v povzetku značilnosti 
zdravila in navodilih za uporabo, Agencija 
pa mora sproti dopolnjevati javno dostopen 
seznam takih zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) 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. Pri pripravi poročil 
morajo bolnikom vedno pomagati 
zdravstveni delavci.

Or. es

Predlog spremembe 31
Anja Weisgerber

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 

(15) Kadar je za zdravilo izdano dovoljenje 
za promet pod pogojem, da je treba 
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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, 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 
sproti dopolnjevati javno dostopen seznam 
takih zdravil.

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 stalno spremljati na trgu. Kot pri 
vseh zdravilih je treba bolnike in 
zdravstvene delavce 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 
sproti dopolnjevati javno dostopen seznam 
takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Velike težave z usklajevanjem imajo hude posledice za zdravje bolnikov in bremenijo 
nacionalne sisteme zdravstvenega varstva. Tako ostro besedilo bi lahko bolnike še bolj 
odvrnilo od zdravljenja in posredno vplivalo na poročanje o morebitnih neželenih učinkih pri 
zdravilih, ki niso vključena v to kategorijo. Bolnike in zdravstvene delavce je treba spodbujati, 
da poročajo o vseh morebitnih neželenih učinkih. 

Predlog spremembe 32
Cristian Silviu Buşoi

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 

(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 
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spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih 
neželenih učinkih takih zdravil, Agencija 
pa mora sproti dopolnjevati javno dostopen 
seznam takih zdravil.

intenzivno spremljati na trgu. Bolnike in 
zdravstvene delavce je treba spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, ki so označena s 
črnim trikotnikom ▼ in ustrezno 
obrazložitvijo v povzetku značilnosti 
zdravila in navodilih za uporabo, Agencija 
pa mora sproti dopolnjevati javno dostopen 
seznam takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Ta uredba se uporablja 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. Za odkrivanje, oceno, 
razumevanje in preprečevanje neželenih 
učinkov ter za prepoznavanje in izvajanje
ukrepov za zmanjšanje tveganj in 
povečanje koristi zdravil z namenom 
varovanja javnega zdravja, bi morala 
obstajati možnost obdelave osebnih
podatkov v okviru sistema Eudravigilance, 
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ob spoštovanju zakonodaje EU o varstvu 
osebnih podatkov.
1UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 34
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 (novo)
Uredba ES/726/2004
Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V odstavku 2 člena 3 se točka b nadomesti 
z:
(b) predlagatelj dokaže, da zdravilo 
predstavlja pomembno terapevtsko, 
znanstveno ali tehnično inovacijo ali da je 
izdaja dovoljenja za promet v skladu s to 
uredbo v interesu bolnikov ali da bi lahko 
omogočila večjo dostopnost zdravila za 
zdravje bolnikov ali živali na ravni EU.

Or. en

Obrazložitev

V praksi se je pokazalo, da je sedanje besedilo privedlo do zavrnitev prošenj za pridobitev
dovoljenj za promet zaradi ozkega razumevanja interesov bolnikov. Glede dostopnosti
zdravil, ki je zlasti problematična v manjših državah članicah, je takšna praksa vredna 
obžalovanja. Zato je treba pojasniti, da bi vsako povečanje dostopnosti zdravil upravičevalo 
dostop do centraliziranega postopka.
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Predlog spremembe 35
Philippe Juvin

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba ES/726/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1) Členu 5(2) se doda naslednji stavek: 1) Členu 5(2) se doda naslednji stavek:
„Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s 
farmakovigilanco mu pomaga Svetovalni 
odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance iz člena 56(1)(aa).“

„Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s 
farmakovigilanco mu pomaga Svetovalni 
odbor za oceno razmerja med tveganjem 
in koristmi na področju farmakovigilance
iz člena 56(1)(aa).“

(Sprememba velja za celotno preučevano 
zakonodajno besedilo; ob njegovem 
sprejetju so potrebne ustrezne prilagoditve 
v celotnem besedilu.)

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preozko in ne upošteva nujnosti preučitve razmerja med tveganjem in koristmi nekega 
zdravila, saj daje poudarek ločeni oceni tveganja. Vendar mora Odbor obravnavati „vsa 
vprašanja v zvezi s farmakovigilanco“ (predlog Uredbe, točka 12 člena 1).

Predlog spremembe 36
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba ES/726/2004
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s 
farmakovigilanco mu pomaga Svetovalni
odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance iz člena 56(1)(aa).“

„Pri izpolnjevanju nalog v zvezi s 
farmakovigilanco mu pomaga Odbor za 
farmakovigilanco iz člena 56(1)(aa).“
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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 37
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba ES/726/2004
Člen 10a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
Agencija zahteva, da imetnik dovoljenja za 
promet izvede študijo varnosti po 
pridobitvi dovoljenja za promet, če 
obstajajo pomisleki glede tveganj v zvezi z 
odobrenim zdravilom. Zahteva se sestavi v 
pisni obliki in vsebuje podrobno 
utemeljitev ter cilje in časovni okvir za 
predložitev in izvedbo študije.

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
Agencija zahteva, da imetnik dovoljenja za 
promet izvede študijo varnosti po 
pridobitvi dovoljenja za promet, če 
obstajajo pomisleki glede tveganj v zvezi z 
odobrenim zdravilom. Zahteva se sestavi v 
pisni obliki in vsebuje podrobno 
znanstveno utemeljitev ter cilje in časovni 
okvir za predložitev in izvedbo študije.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za dodatno študijo varnosti po pridobitvi dovoljenja za promet mora biti znanstveno 
utemeljena. Predlog Komisije v zvezi s tem ni dovolj natančen. 

Predlog spremembe 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba ES/726/2004
Člen 10a – odstavek 3
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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 ustrezno 
zabeleži.“

Or. es

Predlog spremembe 39
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 b
Uredba ES/726/2004
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko je dovoljenje za promet obnovljeno, 
je veljavno za nedoločen čas, razen če se
pristojni nacionalni organ iz upravičenih 
razlogov v zvezi s farmakovigilanco ali
nezadostno izpostavljenostjo zdravila
odloči, da nadaljuje z dodatnim petletnim
obnovitvenim obdobjem v skladu z 
odstavkom 2.“

3. Ko je dovoljenje za promet obnovljeno, 
je veljavno za nedoločen čas, razen če se
pristojni organ iz upravičenih razlogov v 
zvezi s farmakovigilanco odloči, da 
nadaljuje z dodatnim petletnim
obnovitvenim obdobjem v skladu z 
odstavkom 2.“

Or. en

Obrazložitev

Koristi usklajenega in poenostavljenega pristopa iz sedanjega predloga bi bilo treba ohraniti. 
Novi predlog ne bi smel postaviti pod vprašaj izboljšav, uvedenih pri prejšnji reviziji 
zakonodaje o zdravilih, katere cilj je bilo zmanjšati število postopkov podaljšanja. treba je 
ohraniti izvirno besedilo glede organov za odločanje.
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Predlog spremembe 40
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 c
Uredba ES/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, 
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.“

„8. V izjemnih okoliščinah in po posvetu s 
predlagateljem se dovoljenje za promet 
lahko izda ob upoštevanju zahteve, da 
predlagatelj uvede posebne postopke, 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.“

Or. en

Obrazložitev

Besedilo sedanje zakonodaje zagotavlja natančnejša merila in boljšo zaščito potrošnikov pred 
tveganji prenagljenega izdajanja dovoljenj za promet.

Predlog spremembe 41
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 21 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva se sestavi v pisni obliki ter vsebuje Zahteva se sestavi v pisni obliki ter vsebuje 
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podrobno utemeljitev in časovni okvir za 
predložitev podrobnega opisa sistema 
obvladovanja tveganja.

podrobno znanstveno utemeljitev in 
časovni okvir za predložitev podrobnega 
opisa sistema obvladovanja tveganja.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za podroben opis sistema obvladovanja tveganja mora biti znanstveno utemeljena. 
Predlog Komisije v zvezi s tem ni dovolj natančen.

Predlog spremembe 42
Anja Weisgerber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 23 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija določi in objavi seznam zdravil 
za humano uporabo, ki jih je treba
intenzivno spremljati.

Agencija določi in objavi seznam zdravil 
za humano uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Za učinkovine in zdravila, za katere veljajo posebni pogoji ali zahteve, ne sme veljati, da jih je 
treba intenzivno spremljati, saj različnih zdravil ne bi smeli spremljati različno intenzivno, 
tako ostre besede pa bi bolnike lahko odvrnile od zdravljenja.

Predlog spremembe 43
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Zaželeno je, da se javnosti in zdravstvenim delavcem določi ustrezna raven dostopa do 
podatkovne baze Eudravigilance. Kljub temu pa se je pri določitvi „ustrezne ravni dostopa“
treba posvetovati z organizacijami bolnikov in potrošnikov, da bi zagotovili bolnikom 
prilagojeno podatkovno bazo, ki bi zadovoljevala njihove resnične potrebe po informacijah.

Predlog spremembe 44
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 1

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. Imetnikom 
dovoljenj za promet je dostopna v 
ustreznem obsegu, da lahko izpolnijo svoje 
obveznosti v zvezi s farmakovigilanco.
Agencija sodeluje z vsemi interesnimi 
skupinami, raziskovalnimi ustanovami, 
organizacijami zdravstvenih delavcev, 
bolnikov in potrošnikov, da se določi 
„ustrezna raven dostopa“ do podatkovne 
baze Eudravigilance.

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi se morala pri ocenitvi in določitvi ustrezne ravni dostopa do podatkovne baze 
Eudravigilance posvetovati z vsemi zadevnimi interesnimi skupinami.
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Predlog spremembe 45
Corinne Lepage

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija zagotovi ustrezen dostop do 
podatkovne baze Eudravigilance tudi 
zdravstvenim delavcem in javnosti, pri 
čemer zagotovi varstvo osebnih podatkov.

Agencija zagotovi popoln dostop do 
podatkovne baze Eudravigilance tudi 
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.

Or. fr

Predlog spremembe 46
Anne Delvaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija zagotovi ustrezen dostop do 
podatkovne baze Eudravigilance tudi 
zdravstvenim delavcem in javnosti, pri 
čemer zagotovi varstvo osebnih podatkov.

Agencija zagotovi dostop do podatkovne 
baze Eudravigilance tudi zdravstvenim 
delavcem in javnosti, pri čemer zagotovi 
varstvo osebnih podatkov. Agencija 
sodeluje z organizacijami zdravstvenih 
delavcev, bolnikov in potrošnikov, da se 
določi „ustrezna raven dostopa“.

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 skupaj s 
pojasnilom o razlagi podatkov.

Or. en
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Predlog spremembe 47
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 razvije spletne in druge
standardne oblike, prek katerih lahko 
zdravstveni delavci in bolniki poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih.

Or. en

Obrazložitev

Da ne bi prišlo do izključevanja določenih skupin prebivalstva, je pomembno, da so poleg 
spletnih oblik bolnikom omogočeni še drugi načini neposrednega obveščanja zdravstvenih 
organov o neželenih učinkih.

Predlog spremembe 48
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 ustreznimi interesnimi 
skupinami razvije standardne oblike in 
postopke, vključno s spletnimi oblikami,
prek katerih lahko zdravstveni delavci in 
bolniki poročajo o domnevnih neželenih 
učinkih.

Za zagotovitev sledljivosti bioloških
zdravil, ki se predpisujejo, razdeljujejo ali 
prodajajo na ozemlju Unije, morajo 
standardni oblike in postopki vsebovati 
ime imetnika dovoljenja za promet 
(MAH), mednarodno nelastniško ime 
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(INN), ime zdravila, kot je določeno v 
členu 1(2), in serijsko številko.

Or. en

Obrazložitev

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. Due to the specifities of biological 
medicinal products compared to small molecule medicinal products it is thus necessary to 
provide a number of identifiers to clearly distinguish the products available on the market. 
Therefore the proposed amendment requires the EMEA to develop standard forms and 
procedures to be used by health-care professionals and patients in reporting suspected  
adverse events which shall include means to accurately identify  biological medicinal 
products and both strengthen and harmonize reporting requirements for such products. 

Predlog spremembe 49
Frédérique Ries

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 ustreznimi interesnimi 
skupinami razvije standardne vsebino, 
obliko in postopke, prek katerih lahko
zdravstveni delavci in bolniki poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih, in za
sledljivost bioloških zdravil, ki se 
predpisujejo, razdeljujejo ali prodajajo v 
Uniji.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 50
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 sestankov in zapisnike
sestankov, skupaj s sprejetimi sklepi, 
podrobnostmi glasovanja in razlagami 
glasovanja, vključno z manjšinskimi 
mnenji odborov iz točk (a) in (aa) člena 
56(1) te uredbe ter koordinacijske skupine 
v zvezi z dejavnostmi farmakovigilance;

Or. en

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“. To je že praksa tudi pri US Food and Drug 
Administration, v Evropi pa se ne izvaja.

Predlog spremembe 51
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 in zapisnike sestankov, 
skupaj s sprejetimi sklepi, podrobnostmi 
glasovanj in razlagami glasovanj, 
vključno z manjšinskimi mnenji odborov 
iz točk (a) in (aa) člena 56(1) te uredbe ter
koordinacijske skupine v zvezi z 
dejavnostmi farmakovigilance;

Or. en
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Obrazložitev

According to Article 126b of Directive 2004/27/EC the 'Member States shall ensure that the 
competent authority makes publicly accessible its rules of procedure and those of its 
committees, agendas for its meetings and records of its meetings, accompanied by decisions 
taken, details of votes and explanations of votes, including minority opinions'. The US Food 
and Drug Administration also provides transcripts of its meetings. It is important to 
implement the same transparency practices at the European level within EMEA (EMEA 
should be at least as transparent as the National Drug Regulatory Agencies).

Predlog spremembe 52
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 26 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) sisteme obvladovanja tveganja za 
zdravila, odobrena v skladu s to uredbo;

(3) sisteme obvladovanja tveganja za 
zdravila, odobrena v skladu s to uredbo, z 
razlago njihovega izvajanja;

Or. en

Obrazložitev

Risk Management Plans (RMPs) routinely required by EMEA as part of the medicine 
approval include a summary of important identified risks of the medicine, potential risks, and 
missing information. This serves as the basis to define specific action plan for 
pharmacovigilance or risk minimization activities. RMPs are highly technical documents that 
contain information that may not be understandable by all publics. It is, therefore, critical for 
non healthcare professionals to understand how to distinguish between  routine activities 
which would generally be conducted for any medicine at the same stage of development 
where no special safety concerns have arise, and additional activities designed to address an 
identified safety concerns. A summary should guide non healthcare professionals to 
comprehend why additional pharmacovigilance or risk minimization activities are developed 
and how it is implemented particularly for measures that may specifically have been designed 
for non healthcare professionals. For education and transparency purposes it appears 
important to share information related to the risk management plans.  Nevertheless, this 
should be adapted to the non specialist public; otherwise, it could be confusing and create 
unintended and non desirable effects.  
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Predlog spremembe 53
Anja Weisgerber

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 26 – točke 4, 4 a (novo), 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) seznam zdravil, za katera se izvaja 
intenzivno spremljanje iz člena 23 te 
uredbe;

(4) seznam zdravil iz člena 23 te uredbe, 
katerih dovoljenje za promet je odvisno od 
določenih pogojev ali zahtev;
(4a) najsodobnejšo elektronsko verzijo 
navodil za uporabo in povzetek glavnih 
značilnosti zdravila za vsa obstoječa in 
nova zdravila;
(4b) kratek pregled sprememb informacij 
o zdravilu;
Vse informacije na spletnih portalih za 
varnost zdravil, vključno z omenjenimi, 
morajo biti predstavljene na širši javnosti 
razumljiv način.

Or. en

Obrazložitev

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines: This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 

Predlog spremembe 54
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 26 – točka 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) informacije o tem, kako prijaviti 
domnevne neželene učinke zdravil, ter 
standardne obrazce za spletne prijave 
bolnikov in zdravstvenih delavcev;

(6) informacije o tem, kako prijaviti 
domnevne neželene učinke zdravil, ter 
standardne obrazce za prijave bolnikov in 
zdravstvenih delavcev;

Or. en

Obrazložitev

The reporting of adverse drug reactions by patients is important, and should be both 
encouraged and well structured. Patients should refer as far as they can to healthcare 
professionals for the reporting of adverse drug reactions. This approach may benefit:
-  first to the patient as it will allow an appropriate care of the adverse drug reaction,
- second to the quality of  safety reports which is of utmost importance for signal detection 
purposes particularly to distinguish between true signal and background noise
Furthermore, direct web based reporting by patients may create privacy issues since the 
sender’s IP address may be identifiable by systems, resulting in patients being 
inappropriately identified.

Predlog spremembe 55
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 26 – točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) protokole in javne povzetke rezultatov, 
kar zadeva študije varnosti po pridobitvi 
dovoljenj za promet, opravljene v več kot 
eni državi članici in navedene v členih 
107o in 107q Direktive 2001/83/ES;

(8) povzetek protokolov in javne povzetke 
rezultatov, kar zadeva študije varnosti po 
pridobitvi dovoljenj za promet, opravljene 
v več kot eni državi članici in navedene v 
členih 107o in 107q Direktive 2001/83/ES;

Or. en

Obrazložitev

Celotni protokoli študij varnosti po pridobitvi dovoljenj za promet so običajno obsežni 
dokumenti, v katerih so tudi informacije, ki morda niso v interesu javnosti, ki ne sodeluje 
operativno pri kliničnih študijah. Ustrezneje bi bilo zagotoviti povzetke protokolov, saj bi
prikazali le pomembne informacije o oblikovanju študije in končnih točkah. Če se objavljajo 
javni povzetki rezultatov, ne pa celotna poročila o študijah, je tudi pripravljanje povzetkov
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protokolov primernejše.

Predlog spremembe 56
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

Proposal for a regulation – amending act
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 26 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Pred uvedbo tega portala se 
Agencija posvetuje z ustreznimi 
interesnimi skupinami (vključno s 
skupinami bolnikov, zdravstvenimi delavci 
in predstavniki industrije), da se seznani z 
njihovim mnenjem.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se pred uvedbo te spletne stani Agencija posvetuje z interesnimi skupinami, 
ki sodelujejo pri informacijah, dostopnih na njenem portalu.

Predlog spremembe 57
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija spremlja izbrano medicinsko 
literaturo glede poročil o domnevnih 
neželenih učinkih zdravil za humano 
uporabo, ki vsebujejo nekatere zdravilne 
učinkovine. Objavi seznam zdravilnih 
učinkovin, ki se spremljajo, in publikacij v 
zvezi s tem spremljanjem.

1. Agencija spremlja izbrano medicinsko 
literaturo glede poročil o domnevnih 
neželenih učinkih zdravil za humano 
uporabo, ki vsebujejo nekatere zdravilne 
učinkovine. Objavi seznam zdravilnih 
učinkovin, ki se spremljajo, in publikacij v 
zvezi s tem spremljanjem. Agencija 
spremlja vso medicinsko literaturo glede 
poročil o domnevnih neželenih učinkih 
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zdravil za humano uporabo, ki vsebujejo
dobro uveljavljene zdravilne učinkovine.

Or. en

Obrazložitev

The proposal as it stands would require the marketing authorisation holder to monitor the 
EudraVigilance database to see what the European Medicines Agency has covered and to 
monitor other non-selected medical literature and non-covered medicinal products. For well 
established active substances that have been on the market for a long time, the European 
Medicines Agency can very effectively carry out this task since the databases searched are the 
same searched by all marketing authorisation holders who have well established ingredients 
in common. Consequently, requiring the European Medicines Agency to perform this task for 
all well established active substances makes sense and would be efficient for all parties 
concerned, as it would need to be be done only once thereby reducing duplication of reports 
being processed to all Member States. 

Predlog spremembe 58
Holger Krahmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija spremlja izbrano medicinsko 
literaturo glede poročil o domnevnih 
neželenih učinkih zdravil za humano 
uporabo, ki vsebujejo nekatere zdravilne 
učinkovine. Objavi seznam zdravilnih 
učinkovin, ki se spremljajo, in publikacij v 
zvezi s tem spremljanjem.

1. Agencija spremlja izbrano medicinsko 
literaturo glede poročil o domnevnih 
neželenih učinkih zdravil za humano 
uporabo, ki vsebujejo nekatere zdravilne 
učinkovine. Objavi seznam zdravilnih 
učinkovin, ki se spremljajo, in publikacij v 
zvezi s tem spremljanjem. Agencija 
spremlja vso medicinsko literaturo glede 
poročil o domnevnih neželenih učinkih 
zdravil za humano uporabo, ki vsebujejo
dobro uveljavljene zdravilne učinkovine.

Or. en

Obrazložitev

Predlog v sedanji obliki zahteva, da imetnik dovoljenja za promet preverja podatkovno bazo 
Eudravigilance, da ugotovi, kaj je Evropska agencija za zdravila že zajela, in spremlja drugo
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neizbrano medicinsko literaturo in neobravnavana zdravila. Za dobro uveljavljene zdravilne 
učinkovine to nalogo lahko opravlja Evropska agencija za zdravila, saj so iskane podatkovne 
baze iste kot tiste, v katerih iščejo imetniki dovoljenj za promet s skupnimi dobro 
uveljavljenimi zdravilnimi učinkovinami. Zahteva, da Evropska agencija za zdravila opravlja 
to nalogo za vse dobro uveljavljene učinkovine, je torej smiselna in učinkovita (le enkrat).

Predlog spremembe 59
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ker nekatera zdravila povzročajo
neželene učinke, morajo Agencija ali
pristojni organi omogočiti, da se pred
začetkom zdravljenja s temi zdravili
obvezno preveri diagnoza.

Or. es

Predlog spremembe 60
Mairead McGuinness

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 27 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija spremlja izbrano medicinsko 
literaturo glede poročil o domnevnih 
neželenih učinkih zdravil za humano 
uporabo, ki vsebujejo nekatere zdravilne 
učinkovine. Objavi seznam zdravilnih 
učinkovin, ki se spremljajo, in publikacij v 
zvezi s tem spremljanjem.

1. Agencija spremlja medicinsko literaturo 
glede poročil o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil za humano uporabo, ki 
vsebujejo nekatere zdravilne učinkovine. 
Objavi seznam zdravilnih učinkovin, ki se 
spremljajo, in publikacij v zvezi s tem 
spremljanjem.

2. Agencija v podatkovno bazo 
Eudravigilance vnese zadevne informacije 
iz izbrane literature.

2. Agencija v podatkovno bazo 
Eudravigilance vnese zadevne informacije 
iz literature.



PE438.413v01-00 34/51 AM\803329SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Agencija mora pregledati vso medicinsko literaturo o dobro poznanih učinkovinah, sicer 
namen zmanjšanja obremenitve imetnika dovoljenja za promet ne bo dosežen, saj bi moral ta 
poznati vso literaturo, ki jo je preučila Agencija, in pregledati vso preostalo literaturo.

Predlog spremembe 61
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 tveganji in koristmi 
zdravil na podlagi informacij, ki so mu na 
voljo, vključno z z zadnjimi podatki 
dopolnjenimi rednimi poročili in podatki v 
podatkovni bazi 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 
ter koordinacijski skupini. 

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

Imetnik dovoljenja za promet in 
koordinacijska skupina lahko Odboru za 
farmakovigilanco predložita 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 in koordinacijska skupina
predložita pripombe, sprejme poročilo o 
oceni s spremembami ali brez njih ob 
upoštevanju vseh predloženih predlogov.

Z veljavnostjo od [vstaviti datum 18 
mesecev po datumu iz člena 3] se poročila 
o oceni nemudoma objavijo na evropskem 
spletnem portalu za varnost zdravil.
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Or. en

Obrazložitev

Znanstveno poročilo o oceni, ki ga pripravi poročevalec, temelji na podatkih podjetij (redna 
poročila o varnosti in podatki kliničnih preskusov in študij, izvedenih po izdaji dovoljenja za 
promet) ter na podatkih iz sistemov farmakovigilance v različnih državah članicah (vključno s 
poročili zdravstvenih delavcev in bolnikov).

Predlog spremembe 62
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 sprejetju poročila sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasni ukinitvi ali 
razveljavitvi zadevnega dovoljenja za 
promet.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti Odbora za farmakovigilanco bi morali v primerjavi z Odborom za zdravila za 
uporabo v humani medicini in koordinacijsko skupino povečati. Ne Odbor za zdravila za 
uporabo v humani medicini ne koordinacijska skupina nista strokovna organa za 
farmakovigilanco – njuna naloga je na splošno usklajevati tveganja in koristi. Odbor za 
farmakovigilanco je odgovoren za farmakovigilanco in bi moral imeti možnost, da Evropski 
komisiji neposredno predlaga odločitev, s čimer bi se izognili nepotrebnemu podvajanju vlog.
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Predlog spremembe 63
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bolnikom in državljanom povrnili zaupanje v odgovornost zdravstvenih organov, je 
pomembno ohraniti preglednost.

Predlog spremembe 64
Pilar Ayuso, Antonyia Parvanova

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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. Končna mnenja in končne odločbe iz 
odstavkov od 3 do 5 tega člena se objavijo 
prek evropskega spletnega portala za 
varnost zdravil iz člena 26.

Or. fr

Obrazložitev

Informacije, ki naj bi se objavile na tem spletnem portalu, morajo biti popolne, vendar 
preproste.
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Predlog spremembe 65
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/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 
interesnimi skupinami sodeluje pri 
mednarodnem usklajevanju in 
standardizaciji tehničnih ukrepov v zvezi s 
farmakovigilanco. Takšno delo temelji na 
potrebah bolnikov in se izvaja na 
znanstveni podlagi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe, ki zagotavlja skladnost s predlogi sprememb člena 108 Direktive 
2001/83/ES.

Predlog spremembe 66
Michail Tremopoulos

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 28e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28(ea)
Spremljanje stanja okolja

Države članice imenujejo enega ali več 
organov za spremljanje neželenih
okoljskih vplivov zdravil. Če eden od teh 
organov ugotovi, da je okoljsko tveganje 
večje od navedenega v oceni v skladu s 
členom 8(3)(ca), ali če ugotovi nove 
nezaželene okoljske vplive, vse ugotovitve 
nemudoma sporoči pristojnemu organu, 
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ki jih posreduje Agenciji. Agencija po 
prejemu tovrstnih informacij ob 
upoštevanju novih spoznanj oceni, ali 
razmerje med tveganji in koristmi ostaja 
ugodno ali ne.

Or. en

Obrazložitev

Farmkovigilanco je treba razširiti tudi na škodljive okoljske vplive.

Predlog spremembe 67
Andres Perello Rodriguez

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 28f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija izvaja redne preglede svojih 
nalog v zvezi s farmakovigilanco in o 
rezultatih vsaki dve leti poroča upravi.

Agencija izvaja redne neodvisne preglede 
svojih nalog v zvezi s farmakovigilanco in 
o rezultatih vsaki dve leti poroča upravi.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo predloga direktive vsebuje predlog glede neodvisnih pregledov za države članice 
(predlog spremembe 13). Da bi zagotovili doslednost, je treba ustrezno prilagoditi tudi 
podobno določbo iz člena 28f predloga uredbe, ki zadeva Agencijo.

Predlog spremembe 68
Åsa Westlund

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba ES/726/2004
Člen 28f a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 28fa
Spremljanje in varstvo okolja
Države članice imenujejo enega ali več 
nacionalnih organov za spremljanje 
neželenih okoljskih vplivov zdravil. Če 
eden od teh organov ugotovi, da je 
okoljsko tveganje večje od navedenega v 
oceni v skladu s členom 8(3)(ca), ali če 
ugotovi nove škodljive okoljske vplive, vse 
ugotovitve nemudoma sporoči Evropski 
agenciji za zdravila in pristojnemu 
organu. Agencija po prejemu tovrstnih 
informacij ob upoštevanju novih spoznanj 
oceni, ali razmerje med tveganji in 
koristmi ostaja ugodno ali ne, kar pa ne 
sme imeti za posledico odvzema dovoljenja 
za zdravila, ki so potrebna za zdravljenje 
življenjsko nevarnih ali hudih bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 69
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 - točka a
Uredba ES/726/2004
Člen 56 – odstavek 1 - točka aa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(aa) Svetovalni odbor za oceno tveganja
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;“

„(aa) Odbor za farmakovigilanco, 
odgovoren za farmakovigilančno oceno 
zdravil na trgu v skladu s centraliziranim 
postopkom;“

Or. en
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Obrazložitev

Ta odbor bi moral imeti enake pristojnosti za priporočila kot evropski odbor, ki je odgovoren 
za dovoljenja za promet (Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini). Po analizi in 
razpravah o ocenah, ki jih opravijo države članice pod njegovim nadzorom, mora imeti ta 
odbor pristojnost, da Komisiji neposredno predlaga sklep o preklicu ali spremembi 
dovoljenja za promet z zdravilom, ne da bi ga pri tem nadzorovali odbori za izdajo 
dovoljenja. 

Predlog spremembe 70
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 – točka b a (novo)
Uredba ES/726/2004
Člen 56 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) točka (g) se nadomesti z naslednjo:
„(g) generalni izvršni direktor, ki 
izvršuje odgovornosti, določene v členu 
64;“

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo odraža strukturo, velikost in odgovornosti Agencije. V zadnjih letih se je raznolikost 
novih nalog znatno povečala. Danes je Agencija s 600 uslužbenci druga največja agencija v 
EU. Zato je treba izraz izvršni direktor nadomestiti z izrazom generalni izvršni direktor v 
celotnem besedilu uredbe.

Predlog spremembe 71
Pilar Ayuso

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 13 – točka b
Uredba ES/726/2004
Člen 57 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) imetnik dovoljenja za promet najpozneje 
do -/- (vstaviti datum – osemnajst mesecev 

b) imetnik dovoljenja za promet najpozneje 
do -/- (vstaviti datum – trideset mesecev po 
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po začetku veljavnosti uredbe o 
spremembi) Agenciji v elektronski obliki 
pošlje informacije o vseh zdravilih, 
odobrenih ali registriranih v Skupnosti, pri 
čemer uporabi obrazec iz točke (a);

začetku veljavnosti uredbe o spremembi) 
Agenciji v elektronski obliki pošlje 
informacije o vseh zdravilih, odobrenih ali 
registriranih v Skupnosti, pri čemer 
uporabi obrazec iz točke (a);

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi velikega števila zdravil v prometu in zahteve po kakovosti zahtevanih informacij je 
treba podaljšati rok za pošiljanje vseh potrebnih podatkov. 

Predlog spremembe 72
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba ES/726/2004
Člen 61a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. 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) deset članov in deset namestnikov, ki 
jih imenuje uprava po posvetovanju s
pristojnimi nacionalnimi organi in na 
podlagi njihovega ustreznega strokovnega 
znanja na področju farmakovigilance ter
ocene tveganja zdravil za uporabo v 
humani medicini, kot je določeno v 
odstavku 2;

(b) pet članov in pet namestnikov, ki jih 
imenuje Komisija na podlagi javnega 
razpisa ter po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom.

(b) sedem dodatnih članov in pet 
namestnikov, ki jih imenuje Komisija, 
vključno z vsaj enim predstavnikom 
zdravstvenih delavcev in vsaj enim 
predstavnikom bolnikov, na podlagi 
javnega razpisa ter po posvetovanju z 
Evropskim parlamentom.
Država članica lahko zaprosi drugo 
državo članico, da jo zastopa 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
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znanstvene potrebe prilagodi število
članov in namestnikov. Ukrepi,
namenjeni spremembi nebistvenih
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu
z regulativnim postopkom na podlagi
pregleda iz člena 87(2a).

Or. en

Obrazložitev

The appointment of members to the PRAC by the Management Board shall foremost be based 
on their scientific expertise. Apart from the ten appointed members, Member States should 
have the opportunity to send additional representatives from the national competent 
authorities to attend and participate in the PRAC meetings. Furthermore, the additional 
members appointed by the Commission should include at least two members from patient and 
health care representatives. This follows the precedent set by the following EMEA 
committees: the Committee on Orphan Medicinal Products, the Paediatric Committee and the 
Committee for Advanced Therapies. 

Predlog spremembe 73
Oreste Rossi

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

1. Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance sestavlja:

1. Odbor za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance sestavlja:

a) deset članov in deset namestnikov, ki 
jih imenuje uprava na predlog 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) sedem članov in sedem namestnikov, ki 
jih imenuje Komisija, med njimi pa je en 
predstavnik zdravstvenih delavcev in en 
predstavnik bolnikov, na podlagi javnega 
razpisa ter po posvetovanju z Evropskim 
parlamentom.

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 
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članov in namestnikov. Ukrepi, 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom na podlagi 
pregleda iz člena 87 (2a).

Or. it

Obrazložitev

Per rafforzare la trasparenza del processo di farmacovigilanza e rendere il comitato di 
valutazione dei rischi per la farmacovigilanza è opportuno che due dei sette membri nominati 
dalla Commissione (e relativi supplenti) siano rappresentativi ciascuno rispettivamente degli 
operatori sanitari e dei pazienti. Ciò è in linea col precedente costituito dal comitato per i 
medicinali orfani, dal comitato pediatrico e dal comitato per le terapie avanzate, tutti facenti 
parte dell'EMEA. È altresì necessario che la composizione del comitato di valutazione dei 
rischi per la farmacovigilanza sia definita in modo certo e trasparente).

Predlog spremembe 74
Crescenzio Rivellini

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 1 – točka (ba) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b(a) en predstavnik in en namestnik iz 
delovne skupine bolnikov in potrošnikov 
Evropske agencije za zdravila  ter en 
predstavnik in en namestnik iz delovne 
skupine zdravstvenih delavcev Evropske 
agencije za zdravila.

Or. it

Obrazložitev

Da bi omogočili lažje izvajanje tega predloga, je pomembno, da se uporabi vse obstoječe 
strokovno znanje v okviru Evropske agencije za zdravila. Udeležba vseh sogovornikov tako 
odraža izpolnitev zahtev po jamstvu in preglednosti, ki jih terjata skrb za zdravje in dobro 
počutje državljanov.
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Predlog spremembe 75
Peter Liese

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba ES/726/2004
Člen 61a – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) en predstavnik (in namestnik) iz 
delovne skupine bolnikov in potrošnikov 
Evropske agencije za zdravila in en 
predstavnik (in namestnik) iz delovne
skupine zdravstvenih delavcev Evropske 
agencije za zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili lažje izvajanje tega predloga, je pomembno, da se uporabi vse obstoječe 
strokovno znanje v okviru Evropske agencije za zdravila.

Predlog spremembe 76
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba ES/726/2004
Člen 61a – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba)predstavnik Delovne skupine za 
bolnike in potrošnike, ter predstavnik 
Delovne skupine za zdravstvene delavce.

Or. ro
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Predlog spremembe 77
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 - točka 14
Uredba ES/726/2004
Člen 61a - odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Predstavniki pristojnih nacionalnih 
organov se lahko udeležijo vseh sestankov 
Svetovalnega odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance, da se tako 
omogoči ustrezna koordinacija med 
nalogami Agencije in delom pristojnih 
nacionalnih organov. Če so povabljeni, 
lahko predložijo pojasnila ali informacije, 
ne smejo pa poskušati vplivati na 
razprave.“

6. Predstavniki pristojnih nacionalnih 
organov se lahko udeležijo vseh sestankov 
Svetovalnega odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance in sodelujejo v 
razpravah, da se tako omogoči ustrezna 
koordinacija med nalogami Agencije in 
delom pristojnih nacionalnih organov.“

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe člena 61a – odstavka 1.

Predlog spremembe 78
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 15 – točka b
Uredba ES/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 
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neodvisnosti od farmacevtskih družb.“

Or. en

Obrazložitev

Več primerov odločitev, ki so bile spremenjene po ustanovitvi novih skupin strokovnjakov, 
narekuje previdnost glede interesov, ki povezujejo te strokovnjake in farmacevtske družbe. 
Izjave o interesih ne zadoščajo za odpravo pritiska na strokovnjake.

Predlog spremembe 79
Michèle Rivasi

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 - točka b
Uredba ES/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.“

Or. en

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.

Predlog spremembe 80
Anne Delvaux

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

Or. en

Predlog spremembe 81
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka b
Uredba ES/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, in so ustrezno javno 
financirane, sorazmerno z dodeljenimi 
nalogami. To ne izključuje neposrednega 
zbiranja dodatnih sredstev za dejavnosti, 
ki jih izvaja Agencija, če je zagotovljena 
njena popolna neodvisnost.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotoviti je treba popolno finančno neodvisnost dejavnosti farmakovigilance. Treba se je 
torej izogibati pobiranju neposrednih pristojbin, ki bi lahko pomenile „plačilo za opravljene 
storitve“.
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Predlog spremembe 82
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 a (novo)
Uredba ES/726/2004
Člen 80a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18a) Vstavi se naslednji člen:
Člen 80a

Imetniki dovoljenj za promet se lahko 
pritožijo zoper poročila o oceni ali mnenja 
odbora iz točke (aa) člena 56(1) te uredbe, 
da bi njegove odločitve pregledal organ 
Agencije, ki ni odvisen od njenih odborov. 
Ustrezni ukrepi in postopki se sprejmejo v 
skladu z regulativnim postopkom s 
pregledom iz člena 87(2a) te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

The new provisions will result in a decrease of procedures according to Article 31 of 
Directive 2001/83/EC. As the current legal framework guarantees interaction between 
marketing authorisation holders and competent authorities and the right to appeal by 
marketing authorisation holders a due process should also be granted, establishing the new 
procedure at the level of PRA(A)C. A possiblity to appeal should therefore be established at 
EMA to guarantee that a due process is given. This is especially important for small and 
medium-sized companies not having the financial power to bring a case to court.

Predlog spremembe 83
Corinne Lepage

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20 a (novo)
Uredba ES/726/2004
Člen 107 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) V členu 107 se odstavek 1 zamenja z 
naslednjim:
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1. V primeru enotne ocene rednih poročil 
o varnosti zdravila, ki zadevajo več kot 
eno dovoljenje za promet v skladu s 
členom 107e(1), ki ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004, skupina za 
usklajevanje v 30 dneh po prejemu 
poročila Svetovalnega odbora za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance 
preuči poročilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet, vključno s časovnim razporedom 
za izvajanje mnenja. Mnenje se objavi 
takoj, skupaj z navedbo manjšinskih 
stališč.

Or. xm

Predlog spremembe 84
János Áder

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.

1. Zahteva, določena v točki 3a člena 11 in 
točki (aa) člena 59(1) Direktive 
2001/83/ES, kakor je bila spremenjena z 
Direktivo …/…/ES, da mora biti v 
povzetku značilnosti zdravila in navodilih
za uporabo zdravil navedeno, da se 
določeno zdravilo intenzivno spremlja ali, 
da morajo biti nove informacije ustrezno 
navedene, 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.

Or. hu
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Obrazložitev

Navedba osnovnih informacij v posebni rubriki ni utemeljena, saj bolnik in zdravnik dobita 
vse potrebne informacije za varno in učinkovito uporabo zdravila, če v celoti prebereta
povzetek glavnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo. Povzemanje osnovnih 
informacij lahko povzroči, da bo pozornost bolnika in zdravnika omejena samo na besedilo v 
črnem okvirju, kar bi navsezadnje ogrozilo varno uporabo zdravila.

Predlog spremembe 85
Philippe Juvin

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. fr

Obrazložitev

Vključitev povzetka osnovnih informacij je nepotrebna (pomembne informacije so namreč 
navedene že v povzetku glavnih značilnosti zdravila) ter lahko povzroči zmedo pri bolnikih (ti 
lahko spregledajo pomembne informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ki v 
povzetku osnovnih informacij niso navedene) in težave z berljivostjo (kot v primeru obvestil v 
več jezikih). 
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Predlog spremembe 86
Antonyia Parvanova, Pilar Ayuso

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.

1. Zahteva, 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.

Or. en

Obrazložitev

It seems counterproductive to create new "key information" section in the summary of product 
characteristics and the package leaflet. Indeed, the summary of product characteristics and 
the package leaflet are already a summary of so-called key information. Therefore, adding a 
new "key information" section would alter the rest of the summary of product characteristics 
and the package leaflet where important information is already contained. There is a risk that 
the patient - or health professional - focuses only on the new "key information" section and 
wrongly neglects other parts. Moreover, adding a new section would increase the complexity 
and length of the leaflet and the summary of product characteristics which may discourage 
their reading. Nevertheless such information should be given to patients. This issue is 
addressed in Directive 2001/83/EC.


