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Predlog spremembe 27
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se 
zagotovi, da ne zajema samo škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi napake pri zdravilih 
in uporabe zunaj odobrenega povzetka 
glavnih značilnosti zdravila, vključno z 
nepravilno uporabo in zlorabo zdravil.

(5) Zaradi jasnosti je treba vstaviti
opredelitev napake pri zdravilih, da se 
zagotovi, da so nenamerni in neustrezni 
dogodki, ki jih je mogoče preprečiti in 
imajo neželene učinke, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi napake pri zdravilih 
in uporabe zunaj odobrenega povzetka 
glavnih značilnosti zdravila, vključeni v to 
direktivo.

Or. fr

Predlog spremembe 28
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se 
zagotovi, da ne zajema samo škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi napake pri zdravilih 
in uporabe zunaj odobrenega povzetka 
glavnih značilnosti zdravila, vključno z 
nepravilno uporabo in zlorabo zdravil. 

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se 
zagotovi, da ne zajema škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo samo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi iz napak pri 
zdravilih in uporabe zunaj odobrenega 
povzetka glavnih značilnosti zdravila, 
vključno z nepravilno uporabo in zlorabo 
zdravil. 

Or. en
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Obrazložitev

Predlog uvaja opredelitev domnevnih neželenih učinkov kot način, da se vključi poročanje o 
neželenih učinkih, ki izhajajo iz drugih uporab zdravila zunaj dovoljenja za promet, vključno 
z napakami pri zdravilih. Zato je potrebna jasnost glede okvira, v katerem se poroča o 
napakah pri zdravilih; treba je poročati o tistih napakah pri zdravilih, za katere se sumi, da 
so vodile k domnevnim neželenim učinkom; predlog ne predlaga uporabe sistema 
farmakovigilance za zbiranje informacij o napakah pri zdravilih na splošno. 

Predlog spremembe 29
Crescenzio Rivellini

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se
zagotovi, da ne zajema samo škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi napake pri zdravilih 
in uporabe zunaj odobrenega povzetka 
glavnih značilnosti zdravila, vključno z 
nepravilno uporabo in zlorabo zdravil.

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se 
zagotovi, da ne zajema samo škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi tiste, ki izhajajo iz
napak pri zdravilih in iz uporabe zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila, vključno z nepravilno uporabo in 
zlorabo zdravil.

Or. it

Obrazložitev

Predlog uvaja opredelitev domnevnega neželenega učinka, z vključitvijo poročanja o 
neželenih učinkih, ki so posledica uporabe zdravila zunaj meja, odobrenih za dajanje v 
promet, vključno z napakami pri zdravilih. Zato je treba razjasniti okoliščine, v katerih je 
treba poročati o napakah pri zdravilih: o teh je treba poročati, če obstaja sum, da so 
povzročile neželene učinke; predlog ne svetuje uporabe sistema farmakovigilance za zbiranje 
podatkov o napakah pri zdravilih na splošno.    
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Predlog spremembe 30
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Zaradi jasnosti je treba opredelitev 
neželenega učinka spremeniti, da se 
zagotovi, da ne zajema samo škodljivih in 
nenamernih učinkov, ki izhajajo iz 
dovoljene uporabe zdravila v običajnih 
odmerkih, ampak tudi napake pri 
zdravilih in uporabe zunaj odobrenega 
povzetka glavnih značilnosti zdravila, 
vključno z nepravilno uporabo in zlorabo 
zdravil.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba opredelitve ni utemeljena, zato je treba ohraniti mednarodno splošneje sprejeto 
opredelitev (opredelitev, ki jo uporabljata SZO in Mednarodna konferenca o usklajevanju 
(ICH)). Nasprotno se zdi primerno hkrati opredeliti pojma napake pri zdravilih in nepravilne 
uporabe, ki ju vsebuje nova opredelitev, ki jo predlaga Komisija, vendar pa ta pojma ne 
zahtevata enakih odgovorov.

Predlog spremembe 31
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Onesnaževanje voda in tal s 
farmacevtskimi ostanki postaja 
naraščajoč okoljski problem in 
naraščajoča skrb javnega zdravja. 
Potrebni so ukrepi za zmanjšanje 
morebitnih 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 
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zdravil na javno zdravje ali okolje. To ne 
sme voditi k umiku dovoljenja za zdravila, 
ki so potrebna za zdravljenje smrtno 
nevarnih ali resnih bolezni.

Or. en

Predlog spremembe 32
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Spodbujati je treba raziskave za 
razvoj bolj ciljno usmerjenih zdravil, da bi 
se izognili neželenim učinkom za bolnike 
in obravnavali vplive na okolje.

Or. en

Predlog spremembe 33
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) 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.
Za obravnavanje onesnaževanja vode in 
tal s farmacevtskimi ostanki je treba 
neželene učinke na okolje vključiti v 
oceno razmerja med tveganji in koristmi.
Poleg tega morajo pristojni organi 
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spremljati neželene okoljske vplive 
zdravila z namenom ponovne ocene 
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. Toda okoljski vplivi zdravil še vedno 
niso del ocene razmerja med tveganji in koristmi za dovoljenje za zdravilo. Evropska agencija 
za okolje (2010), švedska agencija za zdravila (2009) in nemški svetovalni svet za okolje 
(2007) se vsi zavzemajo, da bi bilo treba okoljske vplive upoštevati pri podeljevanju dovoljenj. 

Predlog spremembe 34
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Imetnik dovoljenja za promet z 
zdravilom vzpostavi sistem 
farmakovigilance, s katerim zagotovi 
spremljanje in nadzor enega ali več svojih 
odobrenih zdravil, vpisanih v glavni 
dokumentaciji sistema farmakovigilance, 
ki je stalno dostopna za pregled. Navedene 
sisteme nadzirajo pristojni organi. 
Povzetek sistema farmakovigilance je zato 
treba predložiti z vlogo za dovoljenje za 
promet in vključiti sklic na spletno stran, 
kjer se vzdržuje glavna dokumentacija 
sistema farmakovigilance za zadevno 
zdravilo, ki je stalno dostopna za pregled.

(6) Imetnik dovoljenja za promet z 
zdravilom vzpostavi sistem 
farmakovigilance, s katerim zagotovi 
spremljanje in nadzor enega ali več svojih 
odobrenih zdravil, vpisanih v glavni 
dokumentaciji sistema farmakovigilance, 
ki je stalno dostopna za pregled. Navedene 
sisteme nadzirajo pristojni organi. 
Povzetek sistema farmakovigilance je zato 
treba predložiti z vlogo za dovoljenje za 
promet in vključiti sklic na spletno stran, 
kjer se vzdržuje glavna dokumentacija 
sistema farmakovigilance za zadevno 
zdravilo, ki je stalno dostopna za pregled s 
strani pristojnih organov.

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni organi morajo imeti možnost pregledati glavno dokumentacijo farmakovigilance, 
kar je treba jasno določiti.
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Predlog spremembe 35
Michèle Rivasi

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 
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.

(7) Imetnik dovoljenja za promet mora 
farmakovigilanco za vsako zdravilo 
načrtovati tudi v okviru sistema 
obvladovanja tveganja, farmakovigilanca 
pa mora biti 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 
pristojni organi pooblastila in sredstva za 
takojšnji začasni preklic ali ukinitev tega 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Sistemi upravljanja tveganja dopolnjujejo farmakovigilanco in ne nadomeščajo standardne 
farmakovigilance. Izkušnje kažejo, da podjetja v mnogih primerih, ko se je od njih zahtevalo, 
da izvedejo študije o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet, tega niso storila. 
Posledica je, da ostajajo zdravniki in bolniki negotovi glede tega, ali so nekatera kritična 
zdravila za zdravljenje bolezni, kakršne so rak in srčna obolenja, dejansko koristna. Zato je v 
zakonodajo nujno treba uvesti strožje zahteve in s tem zagotoviti, da farmacevtska podjetja 
izvedejo obljubljene študije.

Predlog spremembe 36
Michèle Rivasi

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 

(9) Kadar obstaja zdravstvena potreba, ki 
ni izpolnjena, in je zdravilo odobreno pod 
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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 
takih zdravil.

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 
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 37
Anne Delvaux

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 

(9) Za novo odobrena zdravila in zdravila, 
ki so odobrena pod pogojem, da se 
izvedejo študije o varnosti zdravila po 
pridobitvi dovoljenja za promet, ali so 
predmet pogojev ali omejitev v zvezi z 
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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 
takih zdravil.

varnostjo in učinkovito uporabo zdravil, je 
treba zdravilo na trgu intenzivno 
spremljati. Bolnike in zdravstvene delavce 
je treba spodbujati, da poročajo o vseh 
domnevnih neželenih učinkih vseh novo 
odobrenih zdravil, ki so na trgu manj kot 
3 leta in ki bi morala biti prepoznavna po 
črnem trikotniku in ustrezni kratki 
obrazložitvi v povzetku glavnih značilnosti 
zdravila in v navodilih za uporabo, 
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 takih zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 38
Anja Weisgerber

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 

(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 stalno spremljati. Kot pri vseh drugih 
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 
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veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil.

zdravil za humano in 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

Obstajajo velike težave s skladnostjo, kar ima resne posledice za zdravje bolnikov in povzroča 
obremenitev nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva. Uporaba tako močne besede bi 
lahko še dodatno odvrnila bolnike od upoštevanja zdravljenja ter posredno vplivala na 
poročanje o neželenih učinkih za proizvode, ki niso zajeti v tej kategoriji proizvodov. Bolnike 
in zdravstvene delavce je treba spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih neželenih učinkih.

Predlog spremembe 39
Cristian Silviu Buşoi

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 
takih zdravil.

(9) Za vsako novo odobreno zdravilo ali 
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 vseh novo odobrenih zdravil, ki so 
na trgu manj kot 3 leta in ki bi morala biti 
prepoznavna po črnem trikotniku in 
ustrezni kratki obrazložitvi v povzetku 
glavnih značilnosti zdravila na zunanji 
embalaži in v navodilih za uporabo, 
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 
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zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
pa mora vzdrževati ažuren 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 40
Daciana Octavia Sârbu

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 
takih zdravil.

(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. Pri tem je 
pomembno, da izboljšani sistem 
farmakovigilance ne bo povzročil 
prehitrega izdajanja dovoljenj za promet.
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 
takih zdravil.

Or. en
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Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da izboljšani sistem farmakovigilance ne bo povzročil prehitrega 
izdajanja dovoljenj za promet.

Predlog spremembe 41
Thomas Ulmer

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 
takih zdravil.

(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. Pri tem je 
pomembno, da izboljšani sistem 
farmakovigilance ne bo povzročil 
prehitrega izdajanja dovoljenj za promet 
za zdravila. 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 takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da izboljšani sistem farmakovigilance ne bo povzročil prehitrega 
izdajanja dovoljenj za promet.
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Predlog spremembe 42
Elena Oana Antonescu

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 
takih zdravil.

(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. Pomembno je, da 
konsolidacija sistema farmakovigilance 
ne bo povzročila prezgodnje odobritve 
dovoljenj za promet. 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 
takih zdravil.

Or. ro

Predlog spremembe 43
Thomas Ulmer

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 

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči, da brez težav ugotovijo 
najpomembnejše informacije o zdravilih, ki 
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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.

jih uporabljajo, morata povzetek glavnih 
značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 
za vsa zdravila razen tista, navedena v 
členih 10, 10a in 10c, 14, 16 in 16a 
Direktive 2001/83/ES, vključevati kratek 
in jedrnat del s ključnimi informacijami o 
zdravilu in informacijami, kako čim bolj 
zmanjšati tveganja in čim bolj povečati 
koristi.

Or. en

Obrazložitev

Za določene kategorije zdravil z zelo visokim varnostnim profilom je treba narediti izjemo. Za 
homeopatska zdravila je to izrednega gospodarskega pomena zaradi farmacevtskih podjetij, 
ki jih proizvajajo, saj so to predvsem mala in srednje velika podjetja. Zakonodajno in upravno 
breme, povezano s farmakovigilanco, mora biti sorazmerno, učinkovito in omejeno na ukrepe, 
ki so potrebni za ta namen, predvsem glede homeopatskih zdravil.

Predlog spremembe 44
Horst Schnellhardt

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 
zdravila vključevati kratek in jedrnat del s 
ključnimi informacijami o zdravilu in 
informacijami, kako čim bolj zmanjšati 
tveganja in čim bolj povečati koristi..

(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, v katerem 
so prikazani koristi in potencialni 
škodljivi učinki zdravila ter druge 
informacije, da bi dosegli varno in 
učinkovito uporabo zdravila.

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ne opisuje jasno, katero obliko informacij naj prejme bolnik. Sprememba to 
pojasnjuje.



PE438.412v02-00 16/175 AM\808932SL.doc

SL

Predlog spremembe 45
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči, da brez težav 
ugotovijo najpomembnejše informacije o 
zdravilih, ki jih uporabljajo, morata 
povzetek glavnih značilnosti zdravila in 
navodilo za uporabo vključevati kratek in 
jedrnat del s ključnimi informacijami o 
zdravilu in informacijami, kako čim bolj 
zmanjšati tveganja in čim bolj povečati 
koristi.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Vstavitev povzetka ključnih informacij je odveč (ker je povzetek glavnih značilnosti proizvoda 
(PGZP) že sam po sebi povzetek pomembnih informacij) ter lahko povzroča zmedo pri 
bolnikih (ti lahko spregledajo pomembne informacije, vpisane v PGZP, ne pa v povzetek 
ključnih informacij) in težave z berljivostjo (npr. navodilo za uporabo, objavljeno v več 
jezikih).

Predlog spremembe 46
Jiří Maštálka

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) V petih letih 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 poročilo o oceni 
berljivosti povzetkov značilnosti zdravil in 
navodil za uporabo.
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Komisija po analizi zgornjih podatkov po 
potrebi vloži predlog 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

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Predlog spremembe 47
Michèle Rivasi

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) V petih letih 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 poročilo o oceni 
berljivosti povzetkov značilnosti zdravil in 
navodil za uporabo.
Komisija po analizi tovrstnih podatkov po 
potrebi vloži predlog za izboljšavo oblike 
in vsebine povzetkov in navodil ter s tem 
zagotovi, da bodo dragocen vir informacij 
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za javnost in zdravstvene delavce.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba povzetka je problematična tudi zato, ker njegovi elementi niso opredeljeni. Prinaša 
tveganje, da bodo bolniki prebrali samo ta del, medtem ko bi dejansko morali prebrati 
celotno navodilo za uporabo. Problemov z berljivostjo navodil za uporabo se ne bo rešilo z 
dodajanjem povzetka. Rešiti bi jih bilo treba s pregledom informacij v navodilu za uporabo.

Predlog spremembe 48
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči enostavno 
prepoznavanje najpomembnejših 
informacij o zdravilih, ki jih uporabljajo, 
morata povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in navodilo za uporabo zdravila 
vključevati kratek in jedrnat del s 
ključnimi informacijami o zdravilu in 
informacijami, kako čim bolj zmanjšati 
tveganja in čim bolj povečati koristi.

(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, v katerem 
so prikazani koristi in potencialni 
škodljivi učinki zdravila ter druge 
informacije, da bi dosegli varno in 
učinkovito uporabo zdravila.

Or. de

Predlog spremembe 49
Françoise Grossetête

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 

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči, da imajo dostop do 
pomembnih informacij o zdravilih, ki jih 
uporabljajo, je treba poleg povzetka
glavnih značilnosti zdravila in navodila za 
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vključevati kratek in jedrnat del s ključnimi 
informacijami o zdravilu in informacijami, 
kako čim bolj zmanjšati tveganja in čim 
bolj povečati koristi.

uporabo določiti, da se navede spletna 
stran ali brezplačna modra številka, ki jo 
izdajo pristojni organi in/ali imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom, ter da je 
za vsak proizvod na voljo kratek in jedrnat 
del s ključnimi informacijami o zdravilu in 
informacijami, kako čim bolj zmanjšati 
tveganja in čim bolj povečati koristi.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da ima uvedba nove rubrike „Ključne informacije“ v povzetku glavnih značilnosti 
proizvoda in navodilu za uporabo nasproten učinek. Povzetek glavnih značilnosti proizvoda 
in navodilo za uporabo sta že povzetek tako imenovanih ključnih informacij. Vendar pa bi bil
povzetek informacij lahko na voljo na referenčni spletni strani.

Predlog spremembe 50
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) V enem letu 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 poročilo o oceni 
berljivosti povzetkov značilnosti zdravil in 
navodil za uporabo v državah članicah.
Komisija po analizi zgornjih podatkov po 
potrebi vloži predlog za uskladitev in 
izboljšavo oblike in vsebine povzetkov in 
navodil ter s tem zagotovi, da bodo 
dragocen vir informacij za javnost in 
zdravstvene delavce.

Or. en
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Obrazložitev

To posvetovanje je treba nemudoma začeti. Izboljšana berljivost, jasnost in razumljivost 
povzetka značilnosti zdravila in navodil za uporabo v vseh državah članicah mora biti glavni 
cilj prihodnjega predloga spremembe zakonodaje Skupnosti glede informacij za bolnike o 
zdravilih na recept. 

Predlog spremembe 51
Anne Delvaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Komisija mora v sodelovanju z 
EMEA takoj po posvetovanju z združenji 
bolnikov in potrošnikov, združenji 
zdravnikov in farmacevtov, 
organizacijami socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja, državami 
članicami ter drugimi zainteresiranimi 
stranmi Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstaviti poročilo o oceni berljivosti 
povzetkov glavnih značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo ter njihove 
pomembnosti za splošno javnost in 
zdravstvene delavce. Komisija po analizi 
zgornjih 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
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Predlog spremembe 52
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Komisija se zavezuje, da bo v 24 
mesecih od objave te direktive v Uradnem 
listu Evropske unije Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila poročilo o 
pomembnosti povzetka glavnih značilnosti 
proizvoda in navodila za uporabo z vidika 
potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. 
Komisija na tej podlagi po potrebi izda 
priporočila in/ali zakonodajne predloge za 
izboljšanje teh dokumentov.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da povzetek glavnih značilnosti proizvoda in navodilo za uporabo zdaj ne 
zadovoljujeta vseh potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. Komisija bi lahko z vidika 
razvoja praks, znanja ter zahtev bolnikov in zdravstvenih delavcev ustrezno opravila študijo o 
uporabi in predložitvi teh dveh dokumentov.

Predlog spremembe 53
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Zaradi zagotavljanja enake ravni 
znanstvenega znanja in izkušenj na 
področju odločanja o farmakovigilanci na 
ravni Skupnosti in na državni ravni pri 
izvajanju nalog farmakovigilance, mora 
imeti skupina za usklajevanje možnost, da 
se opira na nasvete Svetovalnega odbora 
Agencije za ocenjevanje tveganja
farmakovigilance.

(13) Zaradi zagotavljanja enake ravni 
znanstvenega znanja in izkušenj na 
področju odločanja o farmakovigilanci na 
ravni Skupnosti in na državni ravni pri 
izvajanju nalog farmakovigilance, mora 
imeti skupina za usklajevanje možnost, da 
se opira na nasvete Svetovalnega odbora 
Agencije za ocenjevanje razmerja med 
tveganjem in koristmi na področju
farmakovigilance.
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Or. fr

Obrazložitev

Ime „Svetovalni odbor Agencije za ocenjevanje tveganja farmakovigilance“ je preveč 
omejevalno in ne upošteva nujnosti analize razmerja med tveganjem in koristmi zdravila, saj 
poudarja analizo ločeno obravnavanega tveganja. Področje dejavnosti odbora pa so „vsa 
vprašanja v zvezi z farmakovigilanco“ (predlog Uredbe, člen 1(12)).

Predlog spremembe 54
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Države članice morajo izvajati sistem 
farmakovigilance za zbiranje informacij, 
uporabnih za nadzor zdravil, vključno z 
informacijami o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil, o nepravilni uporabi, 
zlorabi in napakah pri zdravilih, in 
zagotoviti kakovost z nadaljnjim 
spremljanjem primerov domnevnih 
neželenih učinkov zdravil.

(16) Države članice morajo izvajati sistem 
farmakovigilance za zbiranje informacij, 
uporabnih za nadzor zdravil, vključno z 
informacijami o domnevnih neželenih 
učinkih zdravil, ki jih povzročijo običajni 
pogoji uporabe, izjemna uporaba,
nepravilna uporaba, zloraba in napake pri 
zdravilih, in zagotoviti kakovost z 
nadaljnjim spremljanjem primerov 
domnevnih neželenih učinkov zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije je nejasen, razjasniti pa bi ga bilo mogoče z opredelitvijo, da je treba 
sistem farmakovigilance uporabljati za zbiranje informacij o vseh domnevnih neželenih 
učinkih zdravil in ne samo tistih, ki jih povzročijo nepravilna uporaba, zloraba in napake pri 
zdravilih. 
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Predlog spremembe 55
Michèle Rivasi

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 še 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 56
Jiří Maštálka

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 odkrivanje in naknadno 
spremljanje neželenih dogodkov na 
njenem ozemlju. Za še višjo raven znanja 
o farmakovigilanci je treba spodbujati 
države članice, naj organizirajo 
usposabljanja ter redno izmenjavo 
informacij in znanja. 

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica mora biti v celoti odgovorna za odkrivanje in naknadno spremljanje 
neželenih dogodkov v zvezi z zdravilom, ki se trži na njenem ozemlju.
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Predlog spremembe 57
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet te učinke 
sporočati samo pristojnim organom držav 
članic, v katerih je do njih prišlo, te pa 
morajo o teh učinkih sporočati
neposredno v podatkovno bazo 
farmakovigilance Skupnosti in omrežje za 
obdelavo podatkov iz člena 57(1)(d) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza 
Eudravigilance).

Vse spremembe v nacionalnih 
podatkovnih bazah se morajo nemudoma 
in samodejno pokazati v podatkovni bazi 
Eudravigilance.

Or. en

Obrazložitev

Vsaka država članica mora v celoti in brez odlašanja poznati neželene učinke zdravil, do 
katerih pride na njenem ozemlju. Države članice morajo imeti neposreden dostop do 
podrobnih poročil o neželenih učinkih zdravil, da bi se izognili izgubi kliničnih informacij, ki 
bi ogrozile znanstveno analizo. Države članice morajo biti odgovorne za zabeleženje poročil 
v podatkovni bazi Eudravigilance, da bi zagotovile kakovost pdoatkovne baze Eudravigilance. 

Predlog spremembe 58
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za poenostavitev poročanja o (18) Za poenostavitev poročanja o 
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domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

domnevnih neželenih učinkih in 
omogočenje državam članicam, da hkrati 
dostopajo do iste informacije, morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance). S tega 
vidika in za doseganje zgoraj navedenih 
ciljev države članice ne bi smele 
postavljati dodatnih zahtev na področju 
hitrega in rednega prijavljanja 
domnevnih neželenih učinkov imetnikom 
dovoljenja za promet z zdravilom.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice za doseganje ciljev Skupnosti ter lažje prenašanje informacij in usklajevanje 
pregledov ne bi smele postavljati dodatnih zahtev, ki ne bi bile znanstveno utemeljene.

Predlog spremembe 59
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Za poenostavitev poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih morajo 
imetniki dovoljenja za promet in države 
članice te učinke sporočati samo v 
podatkovno bazo farmakovigilance 
Skupnosti in omrežje za obdelavo 
podatkov iz člena 57(1)(d) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljnjem besedilu: 
podatkovna baza Eudravigilance).

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

Vse spremembe v nacionalnih 
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podatkovnih bazah se morajo nemudoma 
in samodejno pokazati v podatkovni bazi 
Eudravigilance.
Podatkovna baza Eudravigilance in 
nacionalne podatkovne baze morajo biti 
popolnoma medobratovalne.

Or. en

Obrazložitev

Reports from patients, health care professionals and companies should be collected by each 
national competent authority which will then be responsible for sending them to the 
Eudravigilance database, as it works well today. This would:

• permit the national authorities to have a clear picture of the spontaneous reporting in 
their own territories;

• ensure consistency and quality in the reports submitted to Eudravigilance;

• ensure the availability of information of side effects in the national language and its 
accessibility also via national channels at the benefit of national and regional 
pharmacovigilance centres and independent bodies;

• on the basis of the narratives, assure the exact MEDra coding and the completion of 
the reports

• reduce the risk for data protection identified by the European Data Protection 
supervisor who in his opinion of 22 April 2009 “strongly advocates a decentralised and 
indirect reporting system whereby communication to the European web portal is coordinated 
through using the national web portals”;

• ensure that national databases are complete and updated.

The central database and the national database can easily co-exist provided their 
interoperability. A system should be put in place granting that any change in the national 
database will be transferred automatically to the Eudravigilance database.
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Predlog spremembe 60
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za poenostavitev poročanja o domnevnih 
neželenih učinkih morajo imetniki 
dovoljenja za promet in države članice te 
učinke sporočati samo v podatkovno bazo 
farmakovigilance Skupnosti in omrežje za 
obdelavo podatkov iz člena 57(1)(d) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza 
Eudravigilance).

Za poenostavitev poročanja o domnevnih 
neželenih učinkih morajo imetniki 
dovoljenja za promet in države članice te 
učinke sporočati samo v podatkovno bazo 
farmakovigilance Skupnosti in omrežje za 
obdelavo podatkov iz člena 57(1)(d) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna baza 
Eudravigilance).
Podatkovna baza Eudravigilance mora 

sočasno elektronsko obvestiti zadevne 
države članice o poročilih, ki jih vložijo 
imetniki dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi morale biti elektronsko obveščene, kadar bi imetniki dovoljenja za promet 
vložili poročila Eudravigilance o hudih domnevnih neželenih učinkih na svojem ozemlju, in 
sicer kot dodaten varnostni vzvod, s katerim bi zagotovili, da nacionalni pristojni organi te 
informacije ne bi spregledali.

Predlog spremembe 61
Jiří Maštálka

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. Iz istega razloga morajo 
imetniki dovoljenja za promet organom 
predložiti varnostna sporočila za 
predhodno odobritev, organi pa si morajo 
taka opozorila izmenjavati.
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Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da 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.

Predlog spremembe 62
Michèle Rivasi

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. Organi po tej odobritvi 
nemudoma izmenjajo predhodna 
opozorila o teh varnostnih sporočilih.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je zagotoviti, da 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 63
Daciana Octavia Sârbu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Poročanje zdravstvenih delavcev je 
treba še zlasti spodbujati v primerih, kjer 
bi bil lahko njihov prispevek bistvenega 
pomena za razumevanje neželenega 
učinka. Za olajšanje poročanja je treba v 
skladu s predpisi o varstvu podatkov 
omogočiti dostop zdravstvenih delavcev do 
podatkov o zdravilih v zdravstvenih 
zapisih bolnika.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti pomen zdravstvenih delavcev kot ključnega elementa pri poročanju v 
sistem farmakovigilance.

Predlog spremembe 64
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Poročanje zdravstvenih delavcev je 
treba še zlasti spodbujati v primerih, kjer 
bi bil lahko njihov prispevek bistvenega 
pomena za razumevanje pomembnosti 
neželenega učinka, ki ga je treba povezati 
z napakami pri zdravilih.
Za olajšanje poročanja je treba omogočiti 
dostop zdravstvenih delavcev do podatkov 
o zdravilih v zdravstvenih zapisih bolnika.

Or. en
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Obrazložitev

Treba je poudariti pomen zdravstvenih delavcev kot ključnega elementa pri poročanju v
sistem farmakovigilance. Poleg tega je za pomoč pri pravilni ugotovitvi morebitnih napak pri 
zdravilih, ki povzročijo domnevne neželene učinke bistvenega pomena, da imajo zdravniki in 
farmacevti dostop do bolnikovih zapisov o zdravilih, pri čemer morajo v celoti spoštovati 
predpise o varstvu podatkov.

Predlog spremembe 65
Crescenzio Rivellini

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Zlasti je treba spodbujati poročanje 
preko zdravstvenih delavcev v primeru, ko 
je njihov prispevek bistvenega pomena, da 
lahko razumemo pomen neželenega 
učinka in neželenih učinkov, ki so 
posledica napak pri zdravilih. Da bi 
olajšali to poročanje in zaradi zaščite 
državljanov, bi morali zdravstvenim 
delavcem zagotoviti dostop do podatkov v 
zdravstvenih kartotekah bolnikov.

Or. it

Obrazložitev

Pomembno je poudariti aktivno vlogo zdravstvenega delavca pri poročanju na področju 
farmakovigilance. Poleg tega je bistvenega pomena, da imajo tako zdravniki kot farmacevti 
dostop do zdravstvenih kartotek bolnikov, ob popolnem upoštevanju zakona o zasebnosti in 
varstvu osebnih podatkov, v ozračju vzajemnega sodelovanja, ki je že pokazalo spodbudne 
rezultate, da se olajša pravilnejšo opredelitev mogočih napak pri zdravilih, ki povzročajo 
domnevne neželene učinke. 
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Predlog spremembe 66
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila.
Zato je treba redno poročanje o varnosti 
zdravila povezati s sistemom obvladovanja 
tveganja za novo odobrena zdravila, 
običajno poročanje pa ne sme biti več 
potrebno za generična zdravila, zdravila z 
dobro uveljavljeno uporabo, prostovoljnim 
soglasjem, homeopatska zdravila ali 
registrirana zdravila rastlinskega izvora s 
tradicionalno uporabo. Vendar morajo 
organi v interesu javnega zdravja zahtevati 
redna poročila o varnosti takih zdravil, 
kadar je treba oceniti tveganje ali 
pregledati ustreznost informacij o zdravilu.

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila. Zato je treba 
redno poročanje o varnosti zdravila 
povezati s sistemom obvladovanja tveganja 
za novo odobrena zdravila, obdobje 
poročanja pa podaljšati za generična 
zdravila, zdravila z dobro uveljavljeno 
uporabo, prostovoljnim soglasjem, 
homeopatska zdravila ali registrirana 
zdravila rastlinskega izvora s tradicionalno 
uporabo. Vendar morajo organi v interesu 
javnega zdravja zahtevati redna poročila o 
varnosti takih zdravil v posebnih razmikih, 
kadar je treba oceniti tveganje ali 
pregledati ustreznost informacij o zdravilu.

Or. fr

Obrazložitev

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.
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Predlog spremembe 67
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila. Zato je treba 
redno poročanje o varnosti zdravila 
povezati s sistemom obvladovanja tveganja 
za novo odobrena zdravila, običajno 
poročanje pa ne sme biti več potrebno za 
generična zdravila, zdravila z dobro 
uveljavljeno uporabo, prostovoljnim 
soglasjem, homeopatska zdravila ali 
registrirana zdravila rastlinskega izvora s 
tradicionalno uporabo. Vendar morajo 
organi v interesu javnega zdravja zahtevati 
redna poročila o varnosti takih zdravil, 
kadar je treba oceniti tveganje ali 
pregledati ustreznost informacij o zdravilu.

(22) Zahteve za redna poročila o varnosti 
zdravila morajo biti sorazmerne s tveganji, 
ki jih predstavljajo zdravila. Zato je treba
redno poročanje o varnosti zdravila 
povezati s sistemom obvladovanja tveganja 
za novo odobrena zdravila, običajno 
poročanje pa mora biti potrebno za 
generična zdravila, zdravila z dobro 
uveljavljeno uporabo, prostovoljnim 
soglasjem, homeopatska zdravila ali 
registrirana zdravila rastlinskega izvora s 
tradicionalno uporabo. Vendar morajo 
organi v interesu javnega zdravja zahtevati 
redna poročila o varnosti takih zdravil, 
kadar je treba oceniti tveganje ali 
pregledati ustreznost informacij o zdravilu.

Or. fr

Obrazložitev

Učinki zdravila se lahko spreminjajo glede na njegovo sestavo in postopek izdelave, zato je 
treba za vsa zdravila objavljati redna poročila o varnosti zdravil.

Predlog spremembe 68
Jiří Maštálka

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. 

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

Or. en

Obrazložitev

Dejavnosti farmakovigilance bi se morale financirati iz javnih sredstev, ne samo da bi 
zagotovili njihovo neodvisnost, ampak 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 69
Michèle Rivasi

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, ampak 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“.
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Predlog spremembe 70
Anne Delvaux

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

Predlog spremembe 71
Michèle Rivasi

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 podatkov1 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 
podatkov2. Da bi odkrili, ocenili, razumeli 
in preprečili neželene učinke, prepoznali 
tveganja in ukrepali za njihovo 
zmanjšanje ter povečali koristi zdravil pri 
varovanju javnega zdravja, mora biti 
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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.
1UL L 281, 23.11.1995, str. 31.
2UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 72
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka 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. en

Obrazložitev

Predlagana je uporaba prvotnega besedila (člen 1(11) konsolidirane Direktive 2001/83/ES, ki 
je opredelitev, ki jo za tržene izdelke uporabljata Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) in 
Mednarodna konferenca o usklajevanju (ICH)), ki natančno pojasnjuje, da gre za običajne 
pogoje uporabe, in zlasti preprečuje zamenjavo z nepravilno uporabo ali zlorabo zdravila. 



PE438.412v02-00 36/175 AM\808932SL.doc

SL

Predlog spremembe 73
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(11) Stranski učinek: Neželen učinek
zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“

„(11) Neželen učinek zdravila: Neželen 
učinek zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“

Or. de

Obrazložitev

Izraz „stranski učinek“ naj se nadomesti z izrazom „neželen učinek zdravila“, ki je bolj 
natančen in običajen v strokovnih krogih ter se uporablja mednarodno. To ustreza tudi 
angleški različici („adverse drug reaction“).

Predlog spremembe 74
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija.

(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija, 
ki se pojavi pri odmerkih, ki se običajno 
uporabljajo pri ljudeh za preprečevanje, 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, ali 
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali 
spremembo fiziološke funkcije.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba opredelitve ni utemeljena, zato je treba ohraniti mednarodno splošno sprejeto 
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opredelitev (opredelitev, ki jo uporabljata SZO in Mednarodna konferenca o usklajevanju 
(ICH)). Nasprotno se zdi primerno hkrati opredeliti pojma napake pri zdravilih in nepravilne 
uporabe, ki ju vsebuje nova opredelitev, ki jo je predlagala Komisija, vendar pa ta pojma ne 
zahtevata enakih odgovorov.

Predlog spremembe 75
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija.

11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija, 
do katere pride pri odmerkih, ki se v 
skladu s povzetkom glavnih značilnosti 
zdravila običajno uporabljajo pri ljudeh 
za preprečevanje, diagnosticiranje ali 
zdravljenje ali spremembo fiziološke 
funkcije;
11a) izjemna uporaba zdravila: uporaba 
zdravila, ki ni v skladu s povzetkom 
glavnih značilnosti zdravila, vključno z 
napakami pri zdravilih, in ki jo spremljajo 
škodljive in nenamerne reakcije;

Or. en

Obrazložitev

Za oceno teh dveh različnih vrst škodljivih in nenamernih reakcij, ki jih povzroči uporaba 
zdravila, je pomembno razlikovati med uporabo v skladu s povzetkom glavnih značilnosti 
zdravila in uporabo, ki ni v skladu s povzetkom glavnih značilnosti zdravila (izjemna uporaba 
in napake pri zdravilih). Posledica ocene je različen odziv pristojnih organov: glede napak 
pri zdravilih se morebiti uporabi dodatna opozorila, vendar v nasprotju z neželenimi učinki 
zdravila ne pride do umika ali ukinitve dovoljenja za promet z zdravilom.
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Predlog spremembe 76
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija.

(11) Neželen učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija, 
do katere pride pri odmerkih, ki se 
običajno uporabljajo pri ljudeh za 
preprečevanje, diagnosticiranje ali 
zdravljenje bolezni ali za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se po vsem svetu uporablja skladna terminologija. Opredelitve, ki se jih 
uporablja v ES, morajo biti enake opredelitvam, ki jih je določila Mednarodna konferenca o 
usklajevanju ali Svetovna zdravstvena organizacija. Opredelitev pojma „neželen učinek“ ni 
skladna z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije. Veljavna opredelitev neželenega 
učinka ES je skladna z opredelitvijo Svetovne zdravstvene organizacije in jo je treba ohraniti, 
ker je povezana z odmerki v skladu z dovoljenjem za promet z zdravilom. Drugače ni mogoče 
določiti, kaj je „nenamerno“.

Predlog spremembe 77
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(11) Stranski učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“

„(11) Neželen učinek zdravila: Neželen 
učinek zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“
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Or. de

Obrazložitev

Izraz „stranski učinek“ naj se nadomesti z izrazom „neželeni učinek zdravila“, ki je bolj 
natančen in običajen v strokovnih krogih ter se uporablja mednarodno. To ustreza tudi 
angleški različici („adverse drug reaction“).

Predlog spremembe 78
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(11) Stranski učinek: Neželen učinek 
zdravila je škodljiva in nenamerna reakcija.

„(11) Neželen učinek zdravila: Neželen 
učinek zdravila je škodljiva in nenamerna 
reakcija.“

Or. de

Obrazložitev

Izraz „stranski učinek“ naj se nadomesti z izrazom „neželen učinek zdravila“, ki je bolj 
natančen in običajen v strokovnih krogih ter se uporablja mednarodno. To ustreza tudi 
angleški različici („adverse drug reaction“). 

Opomba redakcije: V preostalem besedilu Direktive in tudi v Uredbi (EG) št. 726/2004 so v 
primeru sprejema potrebne ustrezne posledične spremembe.

Predlog spremembe 79
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Vstavi se naslednja točka:
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11a. Napaka pri zdravilih: Odziv, ki ni 
neželen učinek zdravila, ampak nastane 
zaradi napak in uporabe zdravila zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila, vključno z nepravilno uporabo in 
zlorabo zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je pridobiti tudi informacije o napakah pri zdravilih, vendar pa jih je treba 
razlikovati od neželenih učinkov. Razumljivo je, da je za organe pomembno, da pridobijo 
informacije o napakah pri zdravilih. Neželen učinek običajno vpliva na navodilo za uporabo 
in povzetek glavnih značilnosti zdravila, medtem ko ni razloga, da bi bile v teh dokumentih 
odražene napake pri zdravilih.

Predlog spremembe 80
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka a a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Vstavi se naslednja točka:
„(13a) Neželen okoljski vpliv: Neželen 
vpliv zdravila ali njegovih produktov 
razgradnje na okolje ali javno zdravje 
prek okolja.“

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski izdelki se med zdravljenjem izločajo iz ljudi. Pogosto preidejo skozi obrate za 
čiščenje odplak in lahko onesnažijo površinske in podzemne vode ali celo pitno vodo. 
Neželene okoljske vplive je treba obravnavati v zakonodaji o farmacevtskih izdelkih. Zato je 
potrebna opredelitev neželenega okoljskega vpliva.
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Predlog spremembe 81
Peter Liese

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„14. Domnevni stranski učinek: Stranski 
učinek, pri katerem ni mogoče izključiti 
vzročnega odnosa med dogodkom in 
zdravilom.“

„14. Postavljen sum neželenega učinka 
zdravila: Neželeni dogodek, pri katerem ni 
mogoče izključiti vzročnega odnosa med 
dogodkom in zdravilom.“

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1 – točka 11.

Predlog spremembe 82
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„14. Domnevni stranski učinek: Stranski 
učinek, pri katerem ni mogoče izključiti
vzročnega odnosa med dogodkom in 
zdravilom.“

„14. Postavljen sum neželenega učinka 
zdravila: Neželeni dogodek, pri katerem ni 
mogoče izključiti vzročnega odnosa med 
dogodkom in zdravilom.“

Or. de

Obrazložitev

Glej predlog spremembe k členu 1 – točka 11.
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Predlog spremembe 83
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„14. .Domnevni stranski učinek: Stranski 
učinek, pri katerem ni mogoče izključiti 
vzročnega odnosa med dogodkom in 
zdravilom.“

„14. Postavljen sum neželenega učinka 
zdravila: Neželeni dogodek, pri katerem ni 
mogoče izključiti vzročnega odnosa med 
dogodkom in zdravilom.“

Or. de

Obrazložitev

Izraz „stranski učinek“ naj se nadomesti z izrazom „neželeni učinek zdravila“, ki je bolj 
natančen in običajen v strokovnih krogih ter se uporablja mednarodno. To ustreza tudi 
angleški različici („adverse drug reaction“).

Predlog spremembe 84
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(14) Domnevni neželen učinek: Neželeni 
učinek, pri katerem ni mogoče izključiti 
vzročnega odnosa med dogodkom in 
zdravilom.“

„(14) Napaka pri zdravilih: Vsak 
preprečljiv nenameren in neprimeren 
dogodek ali zaplet, ki je vodil ali bi lahko 
vodil k neželenemu učinku, medtem ko je 
bilo zdravilo pod nadzorom zdravstvenega 
delavca, bolnika ali potrošnika. Napake 
pri zdravilih, ki vodijo k neželenim 
učinkom, so za namene poročanja 
neželeni učinki.“

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi jasnosti je treba vstaviti opredelitev napake pri zdravilih, da se zagotovi, da so 
nenamerni in neustrezni dogodki, ki jih je mogoče preprečiti in imajo neželene učinke, ki 
izhajajo iz dovoljene uporabe zdravila v običajnih odmerkih, ampak tudi napake pri zdravilih 
in uporabe zunaj odobrenega povzetka glavnih značilnosti zdravila, vključeni v to direktivo 
(glej uvodno izjavo 5).

Predlog spremembe 85
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) Vstavi se naslednja točka:
(14a) Neželen okoljski vpliv: Vključuje 
škodljiv vpliv na javno zdravje ali okolje, 
predvsem v površinskih vodah, podzemnih 
vodah in pitni vodi, povezan z okoljsko 
pojavnostjo farmacevtskih izdelkov ali 
njihovih produktov razgradnje ali zmesi 
farmacevtskih izdelkov in njihovih 
produktov razgradnje.

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski izdelki se med zdravljenjem prek urina izločajo iz bolnikov. Preidejo skozi 
obrate za čiščenje odplak in onesnažujejo površinske in podzemne vode. Ko farmacevtski 
izdelki dosežejo zajetja pitne vode, postanejo tudi grožnja za javno zdravje. V vodnem okolju 
imajo lahko škodljive učinke na rastlinske in živalske vrste, zato je treba neželene okoljske 
vplive obravnavati v povezavi z zakonodajo o farmakovigilanci in je potrebna opredelitev 
neželenega okoljskega vpliva.
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Predlog spremembe 86
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 15

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. en

Obrazložitev

Cilj študije po pridobitvi dovoljenja za promet je nadzorovanje neželenih učinkov zdravil na 
človeka. Uporabljeno besedilo mora bolje odražati resničnost cilja teh študij po pridobitvi 
dovoljenja za promet. Študije o varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja se ne smejo 
uporabljati za pridobitev dovoljenj za promet po znižani ceni brez zadostne ocene. 

Predlog spremembe 87
Anne Delvaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) točka 15 se nadomesti z naslednjim: črtano
„(15) Študija o varnosti zdravila po 
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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.“

Or. en

Predlog spremembe 88
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 15

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. en

Obrazložitev

Cilj študije po pridobitvi dovoljenja za promet je nadzorovanje neželenih učinkov zdravil na 
človeka. Ni namenjena nadzorovanju „varnosti po pridobitvi dovoljenja za promet“. Študije o 
varnosti zdravil po pridobitvi dovoljenja se ne smejo uporabljati za pridobitev dovoljenj za 
promet po znižani ceni brez zadostne ocene. 



PE438.412v02-00 46/175 AM\808932SL.doc

SL

Predlog spremembe 89
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) točka 28a se nadomesti z naslednjim: 
„(28a) Razmerje med tveganji in 
koristmi: 
Ocena pozitivnih terapevtskih učinkov 
zdravila glede na tveganje iz točke 28.“

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. Toda okoljski vplivi zdravil še vedno 
niso del ocene razmerja med tveganji in koristmi za dovoljenje za zdravilo. Evropska agencija 
za okolje (2010), švedska agencija za zdravila (2009) in nemški svetovalni svet za okolje 
(2007) se vsi zavzemajo, da bi bilo treba okoljske vplive upoštevati pri podeljevanju dovoljenj. 

Predlog spremembe 90
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) točka 28a se nadomesti z naslednjim:
„(28a) Razmerje med tveganji in 
koristmi: 
Ocena pozitivnih terapevtskih učinkov 
zdravila glede na tveganje iz točke 28.“

Or. en
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Obrazložitev

Cilj predloga spremembe je v oceno razmerja med tveganji in koristmi vključiti „tveganje za 
okolje“. Takšna vključitev je že izvedena v zakonodaji o zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini, vključitev v zakonodajo o zdravilih za humano uporabo pa je priporočena v 
Tehničnem poročilu Evropske agencije za okolje št. 1/2010. Prednostni namen je varovanje 
javnega zdravja, ne da bi ogrozili dostop do potrebnih zdravil za bolnike.

Predlog spremembe 91
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka 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. en

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 
izvedba ocene pred odobritvijo. Sistem obvladovanja tveganja mora omogočati, da se 
preprečijo tveganja, ki so že ugotovljena na podlagi te ocene, in da se čim prej opredelijo 
nova tveganja.

Predlog spremembe 92
Anne Delvaux

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

Predlog spremembe 93
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka 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. en

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 
izvedba ocene pred odobritvijo. Sistem obvladovanja tveganja mora omogočati, da se 
preprečijo tveganja, ki so že ugotovljena na podlagi te ocene.
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Predlog spremembe 94
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka 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. en

Obrazložitev

Predlagana je uporaba prvotnega besedila (člen 102 konsolidirane Direktive 2001/83/ES), ki 
je jasno navajalo naloge sistema farmakovigilance (zbiranje informacij in njihovo znanstveno 
ovrednotenje). Farmakovigilanca je opazovalna znanstvena disciplina, katere namen je 
nadzor neželenih učinkov zdravil na človeka. Ni zasnovana za nadzor varnosti zdravil 
(dvoumen izraz „usmerjen v izdelek“ namesto „usmerjen v bolnika“). 

Predlog spremembe 95
Bernadette Vergnaud

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



PE438.412v02-00 50/175 AM\808932SL.doc

SL

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
omogoča:

(a) zbiranje informacij, uporabnih za 
nadzor zdravil, vključno z informacijami o 
neželenih učinkih pri ljudeh, skupaj s 
primeri nepravilne uporabe, zlorabe in 
napak pri zdravilih;
(b) znanstveno ovrednotenje teh 
informacij, da se ugotovijo vse spremembe 
razmerja med tveganjem in koristmi 
odobrenih zdravil;  
(c) imetnikom dovoljenja za promet in 
državam članicam, da izpolnjujejo naloge 
in odgovornosti, navedene v naslovu IX.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovna vključitev opredelitve sistema farmakovigilance, kakor je bil prej opredeljen v 
Direktivi 2001/83/ES, ker predlog Komisije ne omenja nalog zbiranja informacij in 
znanstvenega ovrednotenja.

Predlog spremembe 96
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točke 32 a, 32 b in 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) vstavijo se naslednje točke 32a, 32b 
in 32c:
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„(32a) Napaka pri dajanju zdravila: 
Nenamerna opustitev ali izvedba dejanja v 
zvezi z zdravilom, ki bi jo bilo mogoče 
preprečiti, ki lahko povzroči tveganje ali 
neželene učinke pri bolniku in ki 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 
zdravila, ki ni v skladu s priporočili 
povzetka glavnih značilnosti zdravila. 
(32c) Zdravstveno utemeljena uporaba 
zunaj odobrenih 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. en

Obrazložitev

Dodatek opredelitev „napaka pri dajanju zdravila“, „nepravilna uporaba“ in „zdravstveno 
utemeljena uporaba zunaj odobrenih indikacij“ je nujen, da se lahko farmakovigilančne 
podatke razvrsti in zabeleži na bolj informativen način glede okvira uporabe.

Predlog spremembe 97
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 32 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Vstavi se naslednja točka 32a:
(32a) Napaka pri zdravilih: Nenamerna 
opustitev ali izvedba dejanja v zvezi z 
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zdravilom, ki lahko povzroči tveganje ali 
neželen učinek pri bolniku. Napako pri 
zdravilih je po definiciji mogoče 
preprečiti, saj priča o tem, kaj bi bilo treba 
storiti in ni bilo storjeno med zdravljenjem 
bolnika z zdravili. Napaka pri zdravilih se 
lahko nanaša na eno ali več faz kroženja 
zdravila, kot so: izbor zdravila iz kataloga, 
predpisovanje, izdajanje zdravil, analiza 
receptov, galenski pripravek, skladiščenje, 
izdajanje, dajanje zdravil, obveščanje, 
terapevtsko spremljanje; vendar tudi 
njihovih povezav, kot sta pošiljanje ali 
prepisovanje.

Or. fr

Obrazložitev

Sprememba opredelitve ni utemeljena, zato je treba ohraniti mednarodno splošno sprejeto 
opredelitev (opredelitev, ki jo uporablja SZO in Mednarodna konferenca o usklajevanju 
(ICH)). Nasprotno se zdi primerno hkrati opredeliti pojma napake pri zdravilih in nepravilne 
uporabe, ki ju vsebuje nova opredelitev, ki jo je predlagala Komisija, vendar pa ta pojma ne 
zahtevata enakih odgovorov.

Predlog spremembe 98
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 32 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Vstavi se naslednja točka 32b:
(32b) Nepravilna uporaba: Uporaba zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila (PGZP).

Or. fr

Obrazložitev

Glej predlog spremembe v točki 32a.
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Predlog spremembe 99
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 32 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Vstavi se naslednja točka 32c:
(32c) Uporaba zunaj medicinsko 
utemeljenih indikacij: Poseben primer 
uporabe, ki namerno ne ustreza 
priporočilom iz rubrike indikacije v 
povzetku glavnih značilnosti proizvoda 
(PGZP), ampak temelji na podatkih iz 
ocene.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s točko 32a.

Predlog spremembe 100
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka d a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 32 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) Vstavi se naslednja točka 32d:
(32d) Podatki poslovno zaupne narave: 
Deli dokumentov, podatkov ali informacij 
se štejejo za poslovno zaupne v določenem 
obdobju, ki ga je treba opredeliti, če se 
dokaže, da njihovo razkritje lahko 
nesorazmerno škodi poslovnim interesom 
imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom, razen v primerih, ko kljub tej 
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škodi večji javni interes upravičuje 
njihovo razkritje. Podatki o javnem 
zdravju, zlasti predklinični in klinični 
podatki ter podatki o farmakovigilanci, se 
ne morejo nikoli šteti za podatke poslovno 
zaupne narave. Objaviti se morajo tudi 
podatki o obsegu prodaje, saj so to 
znanstveni podatki, ki omogočajo 
ovrednotenje ravni izpostavljenosti 
prebivalstva neželenim učinkom danega 
zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

V skladu s točko 32a.

Predlog spremembe 101
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 8 – odstavek 3 – točka (i) – alinea 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

-a) za drugo alineo v točki (i) se vstavi 
nova alinea:

– ekotoksikoloških preskusov, in

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski proizvajalci morajo, ko podajo vlogo za dovoljenje za promet z zdravilom, za 
svoja zdravila zagotoviti točne ekotoksikološke podatke. To je predpogoj za ustrezno oceno 
tveganja. 
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Predlog spremembe 102
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 8 – odstavek 3 – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

- a) za drugo alineo v točki (i) se vstavi 
nova alinea:

- ekotoksikoloških preskusov,

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski proizvajalci ne zagotovijo vedno ekotoksikoloških podatkov za svoje proizvode, 
ko podajo vlogo za dovoljenje za promet z zdravilom, verjetno zato, ker odsotnost teh 
podatkov ne vpliva na izid postopka izdaje dovoljenja za promet z zdravilom. Zaradi 
odsotnosti podatkov ocena tveganja ni mogoča. Ocena sprememb v ocenjevanem okoljskem 
tveganju zahteva, da začetne podatke zagotovi proizvajalec.

Predlog spremembe 103
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 8 – odstavek 3 – točka i a – uvodni stavek

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(ia) Povzetek sistema farmakovigilance 
vlagatelja, ki vsebuje naslednje elemente:

„(ia) Podroben opis in povzetek sistema 
farmakovigilance vlagatelja, ki vsebuje 
naslednje elemente:

Or. fr

Obrazložitev

Predložitev tega „podrobnega opisa“ (v skladu s formulacijo iz prečiščene različice Direktive 
2001/83/ES, člen 8(ia)) je pomembna določba, ki omogoča preverjanje, katera sredstva se 
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izvajajo. To obveznost je treba ohraniti. 

Predlog spremembe 104
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člen 11 se spremeni: črtano
(a) Vstavi se naslednja točka 3a:
„(3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;
(b) doda se naslednji pododstavek:
„Za namene točke (3a) prvega 
pododstavka za zdravila s seznama iz 
člena 23 Uredbe (ES) št. 726/2004 
povzetek vključuje izjavo: ,To zdravilo se 
intenzivno spremlja. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti <ime in 
spletni naslov pristojnega nacionalnega 
organa>.“

Or. fr

Obrazložitev

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut créer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
notices publiées en plusieurs langues). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.
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Predlog spremembe 105
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“

„3a. Razen za zdravila iz členov 10, 10a in 
10c, 14, 16 in 16a, povzetek osnovnih 
informacij, potrebnih za varno in 
učinkovito uporabo zdravila.“

Or. en

Obrazložitev

Za določene kategorije zdravil z zelo visokim varnostnim profilom je treba narediti izjemo. Za 
homeopatska zdravila je to izrednega gospodarskega pomena zaradi farmacevtskih podjetij, 
ki jih proizvajajo, saj so to predvsem mala in srednje velika podjetja. Zakonodajno in upravno 
breme, povezano s farmakovigilanco, mora biti sorazmerno, učinkovito in omejeno na ukrepe, 
ki so potrebni za ta namen, predvsem glede homeopatskih zdravil.

Predlog spremembe 106
Michèle Rivasi

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

Or. en

Obrazložitev

Uvedba povzetka je problematična tudi zato, ker njegovi elementi niso opredeljeni. Prinaša 
tveganje, da bodo bolniki prebrali samo ta del, medtem ko bi dejansko morali prebrati 
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celotno navodilo za uporabo. Problemov z berljivostjo navodil za uporabo se ne bo rešilo z 
dodajanjem povzetka. Rešiti bi jih bilo treba s pregledom informacij v navodilu za uporabo.

Predlog spremembe 107
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila; 

„(3a) Komisija se zavezuje, da bo v 24 
mesecih od objave te direktive v Uradnem 
listu Evropske unije Evropskemu 
parlamentu in Svetu predložila poročilo o 
pomembnosti povzetka glavnih značilnosti 
proizvoda in navodila za uporabo z vidika 
potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. 
Komisija na tej podlagi po potrebi izda 
priporočila in/ali zakonodajne predloge za 
izboljšanje teh dokumentov. 

(b) doda se naslednji pododstavek:
„Za namene točke (3a) prvega 
pododstavka za zdravila s seznama iz 
člena 23 Uredbe (ES) št. 726/2004 
povzetek vključuje izjavo: ,To zdravilo se 
intenzivno spremlja. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti <ime in 
spletni naslov pristojnega nacionalnega 
organa>.“

Or. xm

Obrazložitev

Zdi se, da povzetek glavnih značilnosti proizvoda in navodilo za uporabo zdaj ne 
zadovoljujeta vseh potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. Komisija bi lahko z vidika 
razvoja praks, znanja ter zahtev bolnikov in zdravstvenih delavcev ustrezno opravila študijo o 
uporabi in predložitvi teh dveh dokumentov.
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Predlog spremembe 108
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

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

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that 
they can report to their health care professional.

Predlog spremembe 109
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Za namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 

„Za namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
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(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>.“

(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
naslednjo izjavo, pred njo pa simbol:   „To 
zdravilo je novo v prometu manj kot 3 leta 
ali se intenzivno spremlja. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti <ime in 
spletni naslov pristojnega nacionalnega 
organa>.“

Or. en

Predlog spremembe 110
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

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

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 povzetek vključuje 
naslednjo izjavo: „Za to zdravilo velja 
spremljanje varnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti svojemu 
zdravniku, lekarnarju ali <ime in spletni 
naslov nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k odstavku a).

Predlog spremembe 111
János Áder

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – odstavek 1 – točka 3 a in člen 11 – odstavek 2 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Vstavi se naslednja točka 3a:

3a. Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila; 
(b) doda se naslednji pododstavek: (a) doda se naslednji pododstavek:

„Za namene točke (3a) prvega 
pododstavka za zdravila s seznama iz člena 
23 Uredbe (ES) št. 726/2004 povzetek 
vključuje izjavo: „To zdravilo se 
intenzivno spremlja. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti <ime in 
spletni naslov pristojnega nacionalnega 
organa.”.

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
izjavo: „To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
pristojnega nacionalnega organa.”

Or. hu

Obrazložitev

Navedba glavnih informacij v posebni rubriki ni utemeljena, saj pacient in zdravnik dobita 
vse potrebne informacije za varno in učinkovito uporabo zdravila po branju celotnega 
povzetka glavnih značilnosti zdravila in navodila za uporabo. Povzemanje glavnih značilnosti 
vodi v prakso, da se pozornost  pacienta in zdravnika omeji samo na besedilo v črnem okvirju, 
kar navsezadnje ogroža varno uporabo zdravila.

Predlog spremembe 112
Cristian Silviu Buşoi

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

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 namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
naslednjo izjavo, pred njo pa simbol       : 
„To zdravilo je novo in je v prometu manj 
kot 3 leta ali se intenzivno spremlja. Vse
domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti <ime in spletni naslov pristojnega 
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nacionalnega organa>.“

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 113
Marina Yannakoudakis

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

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 namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
naslednjo izjavo, pred njo pa simbol       : 
Vse domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti <ime in spletni naslov pristojnega 
nacionalnega organa>.“

Or. en

Obrazložitev

Zlasti zdravstveni delavci že poznajo simbol črnega trikotnika, ki se po vsej EU uporablja za 
označevanje novih zdravil, ki se intenzivno spremljajo (za zdravila, ki so odobrena v skladu s 
centraliziranim postopkom). Vendar pa izjava „To zdravilo se intenzivno spremlja“ ni 
potrebna, saj bi lahko tako prestrašila bolnike, da zdravila sploh ne bi uporabljali.  

Predlog spremembe 114
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – odstavek 3
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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 bolnikom in zdravstvenim delavcem: če želimo resnično spodbujati poročanje, 
morajo bolniki in zdravstveni delavci razumeti, zakaj je to potrebno. Če se bolniki zavedajo, 
da jim zdravilo, ki ga jemljejo, koristi ( tj. pri hudih stanjih, kot je rak, ali za zaustavitev 
napredovanja kronične bolezni), takšna izjava ne bo ogrozila upoštevanja z njihove strani, 
ampak jim dala več moči in povečala njihovo zaupanje. 

Predlog spremembe 115
Anja Weisgerber

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

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 namene točke (3a) prvega pododstavka 
za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 povzetek vključuje 
izjavo: „To zdravilo dokazano koristi 
bolnikom z vašim zdravstvenim stanjem. 
Zanj velja spremljanje varnosti kot za vsa 
druga zdravila. Vse domnevne neželene 
učinke je treba sporočiti <ime in spletni 
naslov nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en
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Obrazložitev

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe, za katere veljajo posebni pogoji, če želijo pridobiti 
dovoljenje za promet, je treba v povzetku glavnih značilnosti zdravila omeniti, da za zdravilo 
velja spremljanje varnosti, ne pa intenzivno spremljanje. Uporaba tako močne besede bi 
lahko še dodatno odvrnila bolnike od upoštevanja zdravljenja ter posredno vplivala na 
poročanje o neželenih učinkih za proizvode, ki niso zajeti v tej kategoriji proizvodov. Bolnike 
in zdravstvene delavce je treba spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih neželenih učinkih.

Predlog spremembe 116
Françoise Grossetête

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

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 povzetek vključuje 
izjavo: ,To zdravilo se po pridobitvi 
dovoljenja za promet podrobno spremlja. 
Vse domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti <ime in spletni naslov pristojnega 
nacionalnega organa> ali svojemu 
zdravniku, lekarnarju ali kateremu koli 
drugemu zdravstvenemu delavcu.

Or. fr

Obrazložitev

Poleg tega, da vsi bolniki nimajo dostopa do interneta, zdravniki, lekarnarji in drugi 
zdravstveni delavci ostajajo njihovi glavni sogovorniki. Zato je treba omeniti tudi možnost 
poročanja zdravstvenim delavcem.

Predlog spremembe 117
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 – točka b a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 11 – odstavek 3 a (novo)



AM\808932SL.doc 65/175 PE438.412v02-00

SL

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b a) doda se naslednji odstavek:
Ta povzetek osnovnih informacij se 
pregleda po začetku veljavnosti nove 
direktive o informacijah za bolnike, ki jo 
predlaga Komisija:

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o informacijah za bolnike je pomemben del farmacevtskega svežnja, zato bi bilo 
treba pregledati povzetek osnovnih informacij, potreben za varno in učinkovito uporabo 
zdravila, ko bo začela ta direktiva pravno veljati.

Predlog spremembe 118
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 3 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 16 c – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. V členu 16c(4) se pododstavek 2 
nadomesti z naslednjim:
Odbor preuči, ali so druga merila za 
poenostavljeno registracijo, kakor je 
navedeno v členu 16a, v celoti izpolnjena. 
Če Odbor meni, da je mogoče, pripravi 
rastlinsko monografijo Skupnosti, kakor 
je navedena v členu 16h(3), ki jo država 
članica upošteva pri dokončni odločitvi.

Or. en

Obrazložitev

Postopek Skupnosti za pripravo monografij je učinkovit samo, če so države članice zavezane 
upoštevati monografije Skupnosti.
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Predlog spremembe 119
Mairead McGuinness

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„3. Pristojni nacionalni organi nemudoma 
javno objavijo dovoljenje za promet skupaj 
s povzetkom glavnih značilnosti in pogoji, 
določenimi v skladu s členi 21a, 22 in 22a, 
skupaj z roki za izpolnitev pogojev, za 
vsako zdravilo, za katero so izdali 
dovoljenje za promet.

„3. Pristojni nacionalni organi nemudoma 
javno objavijo dovoljenje za promet skupaj 
z navodilom za uporabo, povzetkom 
glavnih značilnosti in pogoji, določenimi v 
skladu s členi 21a, 22 in 22a, skupaj z roki 
za izpolnitev pogojev, za vsako zdravilo, 
za katero so izdali dovoljenje za promet.

Or. en

Obrazložitev

Da bi širši javnosti zagotovili popolne in natančne informacije, je treba po pridobitvi 
dovoljenja za promet objaviti tudi navodilo za uporabo.

Predlog spremembe 120
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 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 
za vrednotenje kakovosti, varnosti ali 
učinkovitosti zadevnega zdravila.

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 
obstoječe zdravljenje za zahtevano 
indikacijo ter ali zdravilo prinaša občuten 
napredek pri zdravljenju v primerjavi z 
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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. en

Obrazložitev

Če bi nadalje zaostrili merila izdajo dovoljenja za pomet z zdravilom in bi zahtevali vključitev 
dokazov o napredku pri zdravljenju v primerjavi z obstoječimi zdravljenji (dodana vrednost 
pri zdravljenju), bi se s tem izognili nepotrebnemu izpostavljanju tveganjem.

Predlog spremembe 121
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 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 
za vrednotenje kakovosti, varnosti ali 
učinkovitosti zadevnega zdravila.

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 
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. 
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Or. en

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 122
Pilar Ayuso

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 7
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi nemudoma javno objavijo 
poročilo o oceni zdravila skupaj z razlogi 
za svoje stališče, po izbrisu vseh podatkov 
poslovno zaupne narave. Utemeljitev se 
predloži ločeno za vsako institucijo, za 
katero je pridobljeno dovoljenje za promet.

Pristojni organi nemudoma javno objavijo 
končno poročilo o oceni zdravila skupaj z 
razlogi za svoje stališče, po izbrisu vseh 
podatkov poslovno zaupne narave. 
Utemeljitev se predloži ločeno za vsako 
institucijo, za katero je pridobljeno 
dovoljenje za promet.

Or. fr

Obrazložitev

Za boljše obveščanje javnosti je pomembno navesti, da mora biti na voljo končno poročilo. 
Zaradi tehnične narave farmakovigilance so namreč potrebne številne zaporedne faze, preden 
se doseže končni rezultat. Torej se zdi koristno javnosti dati na voljo ugotovitve in ne vmesne 
študije, ki jih je treba naknadno preverjati. Namen tega mehanizma je, da se javnosti ne 
prestraši s še nedokončnimi ugibanji, ampak se jim informacije predstavi, ko so znanstveno 
potrjene.
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Predlog spremembe 123
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če zdravilo izpolnjuje nezadovoljene 
zdravstvene potrebe in je poročilo o 
razmerju med tveganjem in koristmi tega 
zdravila pozitivno, se dovoljenje za promet
lahko izda, če je izpolnjen eden ali več 
naslednjih pogojev. 

Or. fr

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je uskladitev tega člena z veljavnimi določbami o 
centraliziranih dovoljenjih za promet z zdravilom, za katera je določeno, da je treba dokazati 
potrebo javnega zdravja (npr. bolniki, katerih zdravljenje je neuspešno), da se vloži vloga za 
pridobitev takih dovoljenj.

Predlog spremembe 124
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če zdravilo izpolnjuje nezadovoljene 
zdravstvene potrebe in če je razmerje med 
tveganjem in koristmi tega zdravila 
pozitivno, se lahko dovoljenje za promet 
izda, če je izpolnjen eden ali več naslednjih 
pogojev: 

Or. en
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Predlog spremembe 125
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če zdravilo izpolnjuje nezadovoljene 
zdravstvene potrebe in če je razmerje med 
tveganjem in koristmi tega zdravila 
pozitivno, se lahko dovoljenje za promet 
izda, če je izpolnjen eden ali več naslednjih 
pogojev: 

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 126
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Kot dopolnilo k določbam člena 19 se 
dovoljenje za promet lahko izda, če je 
izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: 

Or. fr
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Obrazložitev

Ta novi člen ne sme omogočiti posploševanja „poenostavljenih“ dovoljenj za promet z 
zdravilom, podobnih pogojnim dovoljenjem iz člena 22, ki so strogo zakonsko opredeljena.

Predlog spremembe 127
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če zdravilo izpolnjuje nezadovoljene 
zdravstvene potrebe  in potrebe javnega 
zdravja in če je razmerje med tveganjem 
in koristmi pozitivno, se lahko dovoljenje 
za promet izda, če je izpolnjen eden ali več 
naslednjih pogojev:

Or. en

Obrazložitev

Centralizirano pogojno dovoljenje za promet se lahko izda smo, če je razmerje med 
tveganjem in koristmi pozitivno, so koristi za javno zdravje večje od tveganja, ki je posledica 
dejstva, da so potrebni dodatni podatki in bodo izpolnjene zdravstvene potrebe, ki prej niso 
bile.

Predlog spremembe 128
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Če zdravilo izpolnjuje nezadovoljene 
zdravstvene potrebe in če je razmerje med 
tveganjem in koristmi tega zdravila 
pozitivno, se lahko dovoljenje za promet 
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izda, če je izpolnjen eden ali več naslednjih 
pogojev: 

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 129
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
roku, morajo imeti nacionalni pristojni 
organi pooblastila in sredstva za takojšnji 
začasni preklic ali ukinitev tega 
dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 21a - uvod.
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Predlog spremembe 130
Anne Delvaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
roku, morajo imeti nacionalni pristojni 
organi pooblastila in sredstva za takojšnji 
začasni preklic ali ukinitev tega 
dovoljenja.

Or. en

Predlog spremembe 131
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dovoljenje za promet določa roke za 
izpolnitev pogojev.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 21a - uvod.
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Predlog spremembe 132
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Dovoljenje za promet določa roke za 
izpolnitev pogojev, kadar je to potrebno, 
ter da je ohranitev dovoljenja povezana z 
upoštevanjem določenih pogojev v 
predpisanih rokih.

Or. fr

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 21a - uvod.

Predlog spremembe 133
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 8
Direktiva 2001/83/ES
Člen 21 a – točka 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 
roku, morajo imeti pristojni organi 
pooblastila in sredstva za takojšnji začasni 
preklic ali ukinitev tega dovoljenja.

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev predloga spremembe k členu 21a - uvod.
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Predlog spremembe 134
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V izjemnih okoliščinah in po posvetu s 
predlagateljem se dovoljenje za promet 
lahko izda, pod pogojem, da predlagatelj 
izpolni določene pogoje, predvsem v zvezi 
z varnostjo zdravila, obveščanjem 
pristojnih nacionalnih organov o vseh 
dogodkih v zvezi z uporabo zdravila ter 
potrebnimi ukrepi.

V izjemnih okoliščinah in po posvetu s 
predlagateljem se dovoljenje za promet 
lahko izda, pod pogojem, da predlagatelj 
uvede posebne postopke, predvsem v zvezi 
z varnostjo zdravila, obveščanjem 
pristojnih organov o vseh dogodkih v zvezi 
z uporabo zdravila ter potrebnimi ukrepi. 

Tako dovoljenje se lahko izda samo, če 
vlagatelj lahko prikaže, da ne more 
predložiti obširnih podatkov o 
učinkovitosti in varnosti zdravila v 
običajnih pogojih uporabe zaradi 
objektivnih in preverljivih razlogov, ki 
morajo temeljiti na enem od razlogov iz 
Priloge I.

Tako dovoljenje se lahko izda zaradi 
objektivnih in preverljivih razlogov, ki 
morajo temeljiti na enem od razlogov iz 
Priloge I k Direktivi 2001/83/ES.

Nadaljevanje dovoljenja za promet je 
vezano na vsakoletno ponovno oceno teh 
pogojev.“

Nadaljevanje dovoljenja za promet je 
vezano na vsakoletno ponovno oceno teh 
pogojev.“

Or. en

Obrazložitev

Besedilo veljavne zakonodaje zagotavlja strožja merila in boljše varstvo potrošnikov pred 
tveganji prezgodnje izdaje dovoljenja za promet z zdravilom.

Predlog spremembe 135
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22 a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
pristojni nacionalni organ od imetnika 
dovoljenja za promet zahteva izvedbo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet, če ostajajo skrbi 
glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
je pisna in vsebuje podrobno utemeljitev 
ter cilje in časovni okvir za predložitev in 
izvedbo študije.

1. Po izdaji dovoljenja za promet lahko 
pristojni nacionalni organ od imetnika 
dovoljenja za promet zahteva izvedbo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet, če ostajajo skrbi 
glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
je pisna in vsebuje podrobno utemeljitev
na podlagi znanstvenih argumentov ter 
cilje in časovni okvir za predložitev in 
izvedbo študije.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za dodatno študijo o varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet mora 
temeljiti na znanstvenih razlogih. Predlog Komisije v zvezi s tem ni dovolj natančen.

Predlog spremembe 136
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Direktiva 2001/83/ES
Člen 23 – odstavek 4 – pododstavek 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. en
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Obrazložitev

Zaradi navzkrižja interesov ne morejo biti farmacevtska podjetja edina, od katerih se zahteva 
podatke za ocenjevanje spremembe razmerja med tveganjem in koristmi njihovih zdravil. 

Pristojni organi morajo izvesti znanstveno vrednotenje razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravil, pri čemer upoštevajo vse razpoložljive podatke: podatke farmacevtskih podjetij, toda 
tudi podatke iz sistema farmakovigilance.

Besedna zveza „ki dokazujejo, da razmerje med tveganjem in koristmi ostaja ugodno“ je zelo 
dvoumna, saj predvideva rezultate analize!

Predlog spremembe 137
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 24 – 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

The benefits of a harmonised and simplified approach pursued in the current proposal should 
be preserved. The criterion (d) “insufficient exposure” introduces a degree of uncertainty 
especially for products, such as orphan drugs, for which exposure is unlikely to ever be 
sufficient (sufficient exposure is a very difficult threshold/ benchmark to achieve). The new 
proposal should not regress on improvements introduced by the previous revision of the 
medicines legislation which aimed at reducing the number of renewal procedures. The 
original wording regarding the deciding authority should be maintained.
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Predlog spremembe 138
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustanovi se skupina za usklajevanje za 
naslednje namene:

1. Ustanovita se dve usklajevalni skupini:

(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 
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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 odbor za 
farmakovigilanco iz člena 56(1)(aa) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

Sekretariat za ti skupini zagotavlja 
Agencija.

Or. en

Obrazložitev

Usklajevalna skupina za medsebojno priznavanje in decentralizirane postopke nima posebnih 
pristojnosti na področju farmakovigilance: njena pristojnost se zato ne bi smela razširiti na 
vprašanja farmakovigilance. 

Predlagamo, da se področje farmakovigilance organizira po enakem modelu, kot obstajata 
evropski odbor za izdajo centraliziranih dovoljenj za promet in usklajevalna skupina za 
medsebojno priznavanje ali decentralizirana dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 139
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ustanovi se skupina za usklajevanje za 
naslednje namene:

1. Ustanovita se dve usklajevalni skupini: 

(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 

(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 
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4; 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.

Sekretariat za ti skupini zagotavlja 
Agencija.

Or. en
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Predlog spremembe 140
Philippe Juvin

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 Svetovalni 
odbor za oceno razmerja med tveganjem 
in koristmi na področju farmakovigilance 
iz člena 56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 
726/2004.“

(Ta sprememba velja za celotno 
obravnavano zakonodajno besedilo, za 
njeno sprejetje pa so potrebne tehnične 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. fr

Obrazložitev

Ime „Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja farmakovigilance“ je preveč omejevalno in ne 
upošteva nujnosti analize razmerja med tveganjem in koristmi zdravila, saj poudarja analizo 
ločeno obravnavanega tveganja. Področje dejavnosti odbora pa so „vsa vprašanja v zvezi z 
farmakovigilanco“ (predlog Uredbe, člen 1(12)).

Predlog spremembe 141
Michèle Rivasi

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.
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Or. en

Obrazložitev

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 142
Michèle Rivasi

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

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 
skupine za usklajevanje in strokovnjakov.

Člani usklajevalnih skupin za medsebojno 
priznavanje in decentralizirane postopke 
ter za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance 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 
usklajevalnih skupin in strokovnjakov. 

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

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

Član ene usklajevalne skupine hkrati ne 
sme biti član druge skupine.

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

Or. en
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Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi skladnosti s spremembo člena 21(1) iste predlagateljice. 

Predlog spremembe 143
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavki 4, 5 in 6

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 za 
medsebojno priznavanje in 
decentralizirane postopke ter za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance
zagotavljajo ustrezno koordinacijo med 
nalogami ustrezne 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 usklajevalni skupini kar najbolj 
prizadevata, da bi svoje odločitve 
sprejemali s soglasjem. Če takega soglasja 
ni mogoče doseči, prevlada stališče večine 
članov.

Or. en

Obrazložitev

Ta sprememba je potrebna zaradi skladnosti s spremembo člena 21(1) iste predlagateljice. 
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Predlog spremembe 144
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Podrobni dnevni redi srečanj 
usklajevalnih skupin se objavijo 
najkasneje na 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. en

Obrazložitev

Delo usklajevalnih skupin bi moralo biti popolnoma pregledno. 

Predlog spremembe 145
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

18. Člen 59(1) se spremeni: črtano
(a) vstavi se naslednja točka (aa):
„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“
(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:
„Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. 
Vsako novo ali spremenjeno besedilo se za 
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obdobje enega leta navede s krepkim 
tiskom, pred katerim je naslednji simbol 
 in besedilo „Novi podatki“. 
Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava: ,To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
pristojnega nacionalnega organa>.“

Or. fr

Obrazložitev

L'insertion d'un résumé d'informations essentielles est superflue (le résumé des 
caractéristiques d'un produit -RCP- étant déjà lui-même une synthèse des informations 
importantes), peut être source de confusion pour les patients (ces derniers peuvent passer à 
côté d'informations importantes, inscrites dans le RCP mais pas dans le résumé des 
informations essentielles), et peut générer des problèmes de lisibilité (cas, par exemple, des 
RCP publiées en plusieurs langues). L'indication en caractères gras avec un symbole des 
nouveaux effets secondaires peut porter à confusion (police habituellement réservée aux 
informations importantes) et pose problème d'un point de vue pratique (mise en circulation 
d'un même médicament aux notices différentes). La mention "médicament sous surveillance 
approfondie" a une connotation essentiellement négative. Elle suggère que les autres 
médicaments ne sont pas suffisamment contrôlés, et peut alarmer inutilement le patient.

Predlog spremembe 146
Michèle Rivasi

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

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



PE438.412v02-00 86/175 AM\808932SL.doc

SL

Obrazložitev

Uvedba povzetka je problematična tudi zato, ker njegovi elementi niso opredeljeni. Prinaša 
tveganje, da bodo bolniki prebrali samo ta del, medtem ko bi dejansko morali prebrati 
celotno navodilo za uporabo. Problemov z berljivostjo navodil za uporabo se ne bo rešilo z 
dodajanjem povzetka. Rešiti bi jih bilo treba s pregledom informacij v navodilu za uporabo.

Predlog spremembe 147
János Áder

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) povzetek glavnih informacij za varno 
in učinkovito uporabo zdravila; 

črtano

Or. hu

Obrazložitev

Glej prejšnjo obrazložitev.

Predlog spremembe 148
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“

„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila; razen za zdravila iz členov 10, 
10a in 10c, 14, 16 in 16a.“

Or. en
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Obrazložitev

Na splošno ta zahteva ni koristna in je sporna. Težko je opredeliti, kaj je osnovna informacija. 
Zaradi tega se celo lahko zmanjša varnost bolnikov: bolniki utegnejo prebrati le vsebino v 
črno obrobljenem okencu, ne pa tudi drugih informacij, ki so prav tako lahko pomembne. 
Zahteva je v zvezi s homeopatskimi zdravili izjemno nesorazmerna in skoraj nesmiselna: za 
navodila za uporabo so značilne sorazmerno skrčene informacije, ker proizvodi predstavljajo 
majhno tveganje.

Predlog spremembe 149
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„aa) povzetek bistvenih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila.“

„aa) kratek opis bistvenih značilnosti 
zdravila, da se bolniku omogoči 
razumevanje koristi in potencialnih 
škodljivih učinkov zdravila ter varno in 
učinkovito uporabo zdravila;“

Or. de

Obrazložitev

Predlog Komisije ne opisuje jasno, katero obliko informacije naj prejme bolnik. Sprememba 
ustvarja jasnost. 

Predlog spremembe 150
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„aa) povzetek bistvenih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila.“

„aa) kratek opis bistvenih značilnosti 
zdravila, da se bolniku omogoči 
razumevanje koristi in potencialnih 
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škodljivih učinkov zdravila ter varno in 
učinkovito uporabo zdravila;“

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne opisuje jasno, katero obliko informacije naj prejme bolnik. Sprememba 
ustvarja jasnost.

Predlog spremembe 151
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Predlog spremembe 152
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka a
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – točka a a
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;

(aa) Navedba spletne strani ali brezplačne 
modre številke, ki jo izdajo pristojni 
organi in/ali imetnik dovoljenja za promet 
z zdravilom in na kateri je za vsak 
proizvod na voljo kratek in jedrnat del s 
ključnimi informacijami o zdravilu in 
informacijami, kako čim bolj zmanjšati 
tveganja in čim bolj povečati koristi.

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da ima uvedba nove rubrike „Ključne informacije“ v povzetku glavnih značilnosti 
proizvoda in navodilu za uporabo nasproten učinek. Povzetek glavnih značilnosti proizvoda 
in navodilo za uporabo sta že povzetek tako imenovanih ključnih informacij. Nasprotno pa bi 
lahko bil povzetek informacij na voljo na referenčni spletni strani.

Predlog spremembe 153
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(aa) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;“

„(aa) Za zdravila s seznama iz člena 23 
Uredbe (ES) št. 726/2004 povzetek z
naslednjo izjavo: „Za to zdravilo se po 
pridobitvi dovoljenja za promet spremlja 
varnost. Vse domnevne neželene učinke je 
treba sporočiti svojemu zdravniku, 
lekarnarju ali <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:
„Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. 
Vsako novo ali spremenjeno besedilo se za 
obdobje enega leta navede s krepkim 
tiskom, pred katerim je naslednji simbol 
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 in besedilo „Novi podatki“. 
Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava: „To zdravilo se intenzivno 
spremlja. Vse domnevne neželene učinke 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

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.

The wording "under intensive monitoring" may imply misinterpretations and fears from the 
product user and therefore needs to be adapted in order to reflect both the specificity of the 
product and the need to pay a specific attention to its use. 

Where a medicinal product is under post-authorisation monitoring, a variety of contact 
details should be given for the national competent authorities, as internet reporting may not 
be appropriate for all patients, especially the elderly. Also, patients should be reminded that
they can report to their health care professional.

Predlog spremembe 154
Françoise Grossetête

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

(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:

(a) vstavi se naslednja točka (ab):

„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 

„(ab) „Za zdravila s seznama iz člena 23 
Uredbe (ES) št. 726/2004 povzetek z 
naslednjo izjavo: „Za to zdravilo se po 
pridobitvi dovoljenja za promet natančno 
spremlja varnost. Vse domnevne neželene 
učinke je treba sporočiti svojemu 
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 in besedilo „Novi podatki“. 
zdravniku, lekarnarju ali <ime in spletni 
naslov nacionalnega pristojnega organa>

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

Or. en

(Tretji pododstavek besedila Komisije se v veliki meri ujema z drugim pododstavkom 
predloga spremembe)

Obrazložitev

Besedilo „se intenzivno spremlja“ lahko uporabnike proizvoda navede na napačno razlago in 
jim vzbudi strah, zato ga je treba prilagoditi, da bo odražalo tako posebnost proizvoda kot 
potrebo po posebni pozornosti pri njegovi uporabi. 

Če se zdravilo spremlja po pridobitvi dovoljenja za promet, bi bilo treba navesti različne 
kontaktne podatke nacionalnih pristojnih organov, saj sporočanje po internetu ne ustreza 
vsem bolnikom, zlasti ne starejšim. Bolnike je treba opozoriti, da lahko poročajo tudi svojemu 
zdravstvenemu strokovnjaku.

Predlog spremembe 155
Peter Liese, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„Informacije v skladu s točko (aa) prvega 
pododstavka se navedejo v okencu s črno 
obrobo. Nove ali spremenjene informacije 
se eno leto poudarijo s krepkim tiskom, 

pred njimi pa sta simbol in opomba 
„nova informacija“.

„Informacije v skladu s točko (aa) prvega 
pododstavka se navedejo tako, da so jasno 
berljive, označene s krepkim tiskom in se 
vidno razlikujejo od preostalega besedila. 
Nove ali spremenjene informacije se eno 
leto izpostavijo s krepkim tiskom, pred 

njimi pa sta simbol in opomba „nova 
informacija“.
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Or. en

Obrazložitev

Zaradi poudarka v okencu s črno obrobo bolnik zaradi asociacije z osmrtnicami postane 
negotov. Zato je nujen alternativen poudarek.

Predlog spremembe 156
Michèle Rivasi

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 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

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

Or. en
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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.

Če želimo resnično spodbujati poročanje, morajo bolniki in zdravstveni delavci razumeti, 
zakaj je to potrebno (več moči).

Predlog spremembe 157
Anne Delvaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 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 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 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava, pred njo pa simbol      :„To 
zdravilo je novo v prometu manj kot 3 leta 
ali se intenzivno spremlja Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti svojemu 
zdravniku, lekarnarju ali <ime, spletni 
naslov, naslov in/ali telefonska številka
nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en
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Predlog spremembe 158
Anne Delvaux

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 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 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava, pred njo pa simbol      :„To 
zdravilo je novo v prometu manj kot 3 leta 
ali se intenzivno spremlja Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti svojemu 
zdravniku, lekarnarju ali <ime, spletni 
naslov, naslov in/ali telefonska številka
nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en

Predlog spremembe 159
Pilar Ayuso

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

(b) dodata se naslednji drugi in tretji 
pododstavek:

(b) doda se naslednji pododstavek:

„Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. 
Vsako novo ali spremenjeno besedilo se za 
obdobje enega leta navede s krepkim 
tiskom, pred katerim je naslednji simbol 

Komisija se zavezuje, da bo v 24 mesecih 
od objave te direktive v Uradnem listu 
Evropske unije Evropskemu parlamentu 
in Svetu predložila poročilo o 
pomembnosti povzetka glavnih značilnosti 
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  in besedilo „Novi podatki“.
proizvoda in navodila za uporabo z vidika 
potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. 
Komisija na tej podlagi po potrebi izda 
priporočila in/ali zakonodajne predloge za 
izboljšanje teh dokumentov.

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

Or. fr

Obrazložitev

Zdi se, da povzetek glavnih značilnosti proizvoda in navodilo za uporabo zdaj ne 
zadovoljujeta vseh potreb bolnikov in zdravstvenih delavcev. Komisija bi lahko z vidika 
razvoja praks, znanja ter zahtev bolnikov in zdravstvenih delavcev ustrezno opravila študijo o 
uporabi in predložitvi teh dveh dokumentov.

Predlog spremembe 160
Cristian Silviu Buşoi

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“.

Podatki iz točke (aa) prvega pododstavka 
se navedejo v okencu s črno obrobo. Vsako 
novo varnostno opozorilo se za obdobje 
enega leta navede s krepkim tiskom, pred 
katerim je 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 
je treba sporočiti <ime in spletni naslov 
nacionalnega pristojnega organa>.“

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava, pred njo pa simbol              
: „To zdravilo je novo in je v prometu 
manj kot 3 leta ali se intenzivno spremlja. 
Vse domnevne neželene učinke je treba 
sporočiti svojemu zdravniku, lekarnarju 
ali <ime, spletni naslov, naslov, številka 
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telefaksa in/ali telefonska številka
nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en

Obrazložitev

Posebna opozorila za vsa novo odobrena zdravila na trgu in zdravila, ki se intenzivno 
spremljajo, bodo v pomoč tako zdravstvenim delavcem kot bolnikom pri prepoznavanju novo 
odobrenih 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 161
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava: „To zdravilo dokazano 
koristi bolnikom z vašim zdravstvenim 
stanjem. Zanj velja spremljanje varnosti 
kot za vsa druga zdravila. Vse domnevne 
neželene učinke je treba sporočiti svojemu 
zdravstvenemu delavcu ali <ime in spletni 
naslov nacionalnega pristojnega organa>.“

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo velike težave s skladnostjo, kar ima resne posledice za zdravje bolnikov in povzroča 
obremenitev nacionalnih sistemov zdravstvenega varstva. Uporaba tako močne besede bi 
lahko še dodatno odvrnila bolnike od upoštevanja zdravljenja ter posredno vplivala na 
poročanje o neželenih učinkih za proizvode, ki niso zajeti v tej kategoriji proizvodov. 
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Predlog spremembe 162
Philippe Juvin

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. fr

Obrazložitev

Vstavitev povzetka ključnih informacij je odveč (ker je povzetek glavnih značilnosti proizvoda 
(PGZP) že sam po sebi povzetek pomembnih informacij) ter lahko povzroča zmedo pri 
bolnikih (ti lahko spregledajo pomembne informacije, vpisane v PGZP, ne pa v povzetek 
ključnih informacij) in težave z berljivostjo (npr. navodilo za uporabo, objavljeno v več 
jezikih).

Predlog spremembe 163
Michèle Rivasi

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
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Obrazložitev

Uvedba povzetka je problematična tudi zato, ker njegovi elementi niso opredeljeni. Prinaša 
tveganje, da bodo bolniki prebrali samo ta del, medtem ko bi dejansko morali prebrati 
celotno navodilo za uporabo. Problemov z berljivostjo navodil za uporabo se ne bo rešilo z 
dodajanjem povzetka. Rešiti bi jih bilo treba s pregledom informacij v navodilu za uporabo.

Predlog spremembe 164
János Áder

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. Členu 65 se doda s naslednja točka 
(g):

črtano

(g) povzetek glavnih informacij za varno 
in učinkovito uporabo zdravila po 
določilih odstavka (3a) člena 11 in točke 
aa) prvega odstavka člena 59.

Or. hu

Obrazložitev

Glej prejšnjo spremembo in obrazložitev.

Predlog spremembe 165
Jiří Maštálka

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 
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zdravila, predpisan v členu 11(3a) in 
členu 59(1)(aa).“

Or. en

Obrazložitev

It is essential that all those who take a medicine read the whole package leaflet while a short 
summary of some information might induce people not to read the rest. In addition, the text as 
it is very vague with regard to the actual content of this key information and more generally, 
it is impossible to define what is important and what is not. In other words we don't need a 
summary of the essential information but leaflets that are more readable and understandable 
so to encourage people to read it all. This could be done for example by using less medical 
jargon and more straightforward language, by using simple design techniques like bullet 
points and paragraphs, larger print etc. The literature indicates that people read the package 
leaflet but also shows that poor design and layout contribute to difficulty in understanding, 
also for educated people. A joint survey conducted in 2007 by our members in Belgium, Italy, 
Portugal and Spain showed that, on average, in these four countries, 82.4% of the population 
read the package leaflet of a prescription medicine used for the first time (88.2% for non 
prescription medicines), 32.2 % for a prescription medicines already used before (39.4% for 
a non-prescription medicine).

Predlog spremembe 166
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20a. V členu 65 se doda naslednja točka:
„(ga) Postopek Skupnosti, ki določa 
časovni potek postopka, jasno strukturo in 
opredeljene vloge za vse sodelujoče strani, 
tudi za izvajanje javnih predstavitev.“

Or. en

Obrazložitev

Treba je razviti smernice, da bi pojasnili postopke in časovni potek postopkov Skupnosti, tudi 
za javno predstavitev.
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Predlog spremembe 167
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 20 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20a. Člen 86(2) se spremeni kot sledi:

Prva alinea se glasi kot sledi:

„- etiketiranje in navodilo za uporabo 
zdravila, za katera veljajo določbe 
naslova V, in povzetek značilnosti 
zdravila, tudi v kolikor so javnosti dana 
na voljo ne glede na oddajo zdravila v 
nespremenjeni različici in brez dodatnih 
vidikov, ki bi podpirali prodajo,“

Or. de

Obrazložitev

Die von den Zulassungsbehörden genehmigten Unterlagen (Packungsbeilage und 
Zusammenfassung der Merkmale) enthalten wichtige Informationen über das Arzneimittel. Es 
sollte klargestellt werden, daß die Veröffentlichung dieser Unterlagen nicht als Werbung 
anzusehen ist, soweit damit keine Absatzförderung verbunden ist (z.B. durch eine anpreisende 
Präsentation oder die Einfügung in einen Rahmen ergänzender, werbender Erläuterungen) 
und die von den Behörden genehmigte Fassung verwendet wird. Gegenwärtig ist dies 
rechtlich umstritten, etwa wenn pharmazeutische Hersteller die Unterlagen auf ihren 
Internetseiten einstellen (vgl. dazu das anhängige EuGH-Verfahren C-316/09, beruhend auf 
dem Vorlagebeschluß des Bundesgerichtshofs vom 16.07.2009, I ZR 223/06 –
Arzneimittelpräsentation im Internet).

Predlog spremembe 168
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 101 – odstavek 2 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. S sistemom farmakovigilance iz 
odstavka 1 države članice znanstveno 
ovrednotijo vse informacije, preučijo 
možnosti za zmanjšanje in preprečevanje 
tveganj in glede na potrebe sprejmejo 
ureditvene ukrepe..

2. S sistemom farmakovigilance iz 
odstavka 1 države članice znanstveno 
ovrednotijo vse informacije, preučijo 
možnosti za zmanjšanje in preprečevanje 
tveganj in glede na potrebe sprejmejo 
ureditvene ukrepe. Zato bodo seznanjene 
tudi z ustreznimi informacijami o uporabi 
zdravil z namenom ocene tveganja za 
javno zdravje.

Sisteme farmakovigilance redno presojajo 
in rezultate Komisiji sporočijo najpozneje 
[vstaviti dejanski datum: dve leti po 
datumu prenosa iz člena 3, odstavka 1] in 
nato vsaki dve leti.

Sisteme farmakovigilance redno presojajo 
in rezultate Komisiji sporočijo najpozneje 
[vstaviti dejanski datum: dve leti po 
datumu prenosa iz člena 3, odstavka 1] in 
nato vsaki dve leti.

Or. es

Obrazložitev

Los datos sobre el uso de los medicamentos en el medio asistencial en cada Estado miembro 
son imprescindibles para la evaluación de los datos de farmacovigilancia. La propuesta de 
Directiva sólo contempla la obligación de disponer de estos datos por parte de las compañías 
farmacéuticas titulares, formando parte del contenido de los Informes periódicos 
actualizados en materia de seguridad (Articulo 107 ter 1 (c).Pero estos datos sólo expresan el 
volumen de ventas de cada medicamento y no incluyen información alguna sobre cómo se 
está usando el medicamento en el medio asistencial, y los cambios en estos patrones de uso 
en el tiempo.Este aspecto es si cabe más importante en el contexto de la nueva legislación que 
se propone, teniendo en cuenta que tal como expresa el mismo artículo 101.1., el sistema de
farmacovigilancia debe recoger las reacciones adversas surgidas en las condiciones de la 
autorización de comercialización o de cualquier otro uso, como sobredosis, usos erróneos, 
abusos, errores de medicación. Además, las autoridades nacionales deberán controlar el 
resultado de las medidas de reducción del riesgo incluidas en los sistemas de gestión de 
riesgos (ver Artículo 107 nonies 1) (a)).La relevancia de esta información, y la insuficiencia 
del sistema actual de obtención de los datos de uso sólo por las compañías titulares, se ha 
visto reflejada en la experiencia con los datos sobre el uso de vacunas frente a la gripe 
pandémica en la Unión Europea. A diferencia de la información sobre la venta y distribución 
del producto de la que disponen las compañías, las autoridades sanitarias nacionales pueden 
obtener información directa cuantitativa y cualitativa sobre el uso de medicamentos 
prescritos y dispensados en sus respectivos sistemas sanitarios. Por ejemplo, en España, 
estos datos son procesados en cada Comunidad Autónoma y con el creciente uso de la 
prescripción médica electrónica, la información puede estar disponible para la 
interpretación, evaluación y medida del impacto de los datos de farmacovigilancia.
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Predlog spremembe 169
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 101 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Vsaka država članica določi pristojni 
organ za opravljanje nalog 
farmakovigilance.

3. Vsaka država članica določi enega ali 
več pristojnih organov za opravljanje 
nalog farmakovigilance.

Or. en

Obrazložitev

O tem, ali bodo imele enega ali več pristojnih organov, odgovornih za farmakovigilanco, bi 
morale odločati države članice. Države članice imajo lahko različne pristojne organe za 
različne farmacevtske izdelke.

Predlog spremembe 170
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Nacionalni organi morajo zagotavljati kakovost in kritično spremljanje vseh pomembnih 
podatkov.
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Predlog spremembe 171
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 
organom poročajo o domnevnih neželenih 
učinkih. Ti ukrepi zajemajo usposabljanje 
za zdravstvene delavce in bolnike ter javne 
informacijske kampanje za bolnike. 
Združenja bolnikov je treba vključiti v 
obveščanje in usposabljanje bolnikov ter v 
pripravljanje javnih informacijskih 
kampanj v sodelovanju z regulativnimi 
organi. 

Or. en

Predlog spremembe 172
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr
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Obrazložitev

Sistem farmakovigilance mora biti preglednejši in bolje vključevati bolnike.

Predlog spremembe 173
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Pristojni nacionalni organi morajo biti nujno čim prej obveščeni o neželenih učinkih. To ne 
sme biti samo možnost.

Predlog spremembe 174
Elena Oana Antonescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 
organom ali
imetniku dovoljenja za promet poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih; ti ukrepi 
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vključujejo izobraževanje medicinskega 
osebja in bolnikov ter informacijsko 
kampanjo za bolnike;

Or. ro

Predlog spremembe 175
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 
organom poročajo o domnevnih neželenih 
učinkih. Ti ukrepi zajemajo usposabljanje 
za zdravstvene delavce in bolnike ter javne 
informacijske kampanje za bolnike. 
Združenja bolnikov je treba vključiti v 
obveščanje in usposabljanje bolnikov ter v 
pripravljanje javnih informacijskih 
kampanj v sodelovanju z regulativnimi 
organi. 

Or. en

Predlog spremembe 176
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje zdravnikov, farmacevtov in
drugih zdravstvenih delavcev, da 
nacionalnim pristojnim organom ali 

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 



PE438.412v02-00 106/175 AM\808932SL.doc

SL

imetniku dovoljenja za promet poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih;

organom poročajo o domnevnih neželenih 
učinkih; ti ukrepi zajemajo usposabljanje 
za zdravstvene delavce in javne 
informativne kampanje za bolnike;

Or. it

Obrazložitev

Da je lahko učinkovito, mora biti neposredno poročanje bolnikov natančno in ustrezno. Zato 
mora bolnike v tem smislu usmerjati strokovno zdravstveno osebje.

Predlog spremembe 177
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(1) sprejmejo vse ustrezne ukrepe za 
spodbujanje bolnikov, zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev, da nacionalnim pristojnim 
organom in imetniku dovoljenja za promet 
poročajo o domnevnih 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 178
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

The collection of adverse event reports is a critical step to enable subsequent analysis and 
interpretation of the data. It is more appropriate to encourage patients & health professionals 
to submit their reports to the competent authorities rather than to pharmaceutical companies. 
The national and regional pharmacovigilance centres rely on the expertise of teams 
specialised in pharmacology and on their proximity to the population (language, knowledge 
of local lifestyle). Direct reporting to companies raises concerns both in terms of privacy of 
users and in terms of medical feedback.

Predlog spremembe 179
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Predlog spremembe 180
Elena Oana Antonescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) omogoča neposredno poročanje 
bolnikov, tako da so poleg spletnega 
obrazca na voljo še nekatere druge oblike 
poročanja (elektronska pošta, telefon, fax 
in dopis);

Or. ro

Predlog spremembe 181
Oreste Rossi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) sprejmejo potrebne ukrepe, da je 
neposredno poročanje bolnikov ustrezno, 
in da ga učinkovito usmerja strokovno 
zdravstveno osebje;

Or. it

Obrazložitev

Da je lahko učinkovito, mora biti neposredno poročanje bolnikov natančno in ustrezno. Zato 
mora bolnike v tem smislu usmerjati strokovno zdravstveno osebje.
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Predlog spremembe 182
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) omogočijo neposredno poročanje 
bolnikov z zagotovitvijo alternativnih 
načinov poročanja (e-pošta, telefon, faks 
in pismo) poleg spletnih oblik;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 1 člena 102.

Predlog spremembe 183
Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

O domnevnih neželenih učinkih zaradi 
napak pri zdravilih je treba poročati 
anonimno in ob spoštovanju zdravniške 
molčečnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Strah pred zakonskimi sankcijami zdravstvenih delavcev ne sme odvračati od poročanja o 
neželenih učinkih zaradi napak pri zdravilih.
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Predlog spremembe 184
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) izvajajo kampanje za ozaveščanje 
javnosti, kako pomembno je poročati o 
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.

Predlog spremembe 185
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 1 člena 102.
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Predlog spremembe 186
Anne Delvaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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; 

Or. en

Predlog spremembe 187
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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; 

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 1 člena 102.

Predlog spremembe 188
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – odstavek 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

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.

Predlog spremembe 189
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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) zagotovijo, da je vsako biološko 
zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali prodaja 
na njihovem ozemlju in je predmet 
poročila o domnevnih neželenih učinkih, 
prepoznavno, če je le mogoče, po imenu 
imetnika dovoljenja za promet (MAH), 
mednarodnem nelastniškem imenu (INN), 
imenu zdravila in številki serije, pri tem 
pa se uporabljajo standardni obrazci in 
postopki, razviti v skladu s členom 25(1) 
Uredbe (ES) št. 726/2004, ter se upošteva 
razvoj v okviru sistema EudraVigilance;

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) in (3) prvega 
odstavka lahko države članice uvedejo 
posebne zahteve do zdravnikov, 
farmacevtov in drugih zdravstvenih 
delavcev.
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Or. en

Obrazložitev

Accurate identification of the product associated with a suspected adverse event is 
fundamental to a sound pharmacovigilance system. The Community system will be successful 
only if the underlying legislative framework ensures accurate reporting of product identity. 
The present proposal lacks details about how to clearly identify biological medicinal products 
and creates the risk of 27 different approaches to pharmacovigilance for products generally 
subject to the centralized authorization procedure. The proposed addition to paragraph (3) of 
Article 102 seeks to remedy this lack of clarity providing a number of identifiers for 
biologicals and is linked to an amendment to Art 25 of the Regulation (EC) No 726/2004, 
which assigns to the European Medicines Agency (EMEA) the task of developing forms for 
adverse event reporting for biological medicinal products. In addition the amendment is 
important to ensure that a legal basis is created to request from HCPs and pharmacists 
requirements relating specifically to the identification of biologics, as far and as many as are 
available to the HCP, which will contribute to a clear identification of biological medicinal 
products.

Predlog spremembe 190
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 1 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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, pri čemer 
se uporabljata oblika vsebine in postopek, 
razvit v skladu s členom 25(1) Uredbe 
(ES) št. 726/2004, ter izvajajo potrebne 
ukrepe za zagotavljanje sledljivosti 
bioloških zdravil, razdeljenih bolnikom.«;

Or. en

Obrazložitev

Predlagano dodatno besedilo k odstavku (3) odstavka z ustrezno spremembo Uredbe (ES) št. 
726/2004 Evropski agenciji za zdravila dodeljuje nalogo razvijanja vsebine, oblike in 
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postopkov, ki so potrebni za poročanje o neželenih učinkih bioloških zdravil, da bi se 
izboljšala učinkovitost farmakovigilance na ravni EU.

Predlog spremembe 191
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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.

Predlog spremembe 192
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 1 člena 102.

Predlog spremembe 193
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Predlog spremembe 194
Oreste Rossi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 102 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Primerno je, da poročanje o domnevnih 
neželenih učinkih zaradi napak pri 
zdravilih ni predmet ter nima za posledico 
pravnega postopka proti osebi, ki poroča.

Or. it

Obrazložitev

Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zaradi napak pri zdravilih ne more biti anonimno, 
da bi preprečili tveganje ovadbe, temveč mora zagotoviti, da se oseba, ki poroča v dobri veri, 
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ni prisiljena vzdržati poročanja zaradi bojazni, da bi bili nato proti njej sproženi pravni 
postopki.

Predlog spremembe 195
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese katero koli 
od nalog, ki ji je zaupana na podlagi tega 
naslova, drugi državi članici na podlagi 
pisnega soglasja slednje.

črtano

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 196
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica lahko prenese katero koli 
od nalog, ki ji je zaupana na podlagi tega 
naslova, drugi državi članici na podlagi 
pisnega soglasja slednje.

črtano
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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 197
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva redna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. V glavno
dokumentacijo sistema farmakovigilance 
vpiše opombo o glavnih ugotovitvah 
presoje in na podlagi teh ugotovitev
zagotovi pripravo in izvedbo ustreznega 
načrta popravnih ukrepov.

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva redna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. Zagotovi pripravo in 
izvedbo ustreznega načrta korektivnih 
ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Revizije so instrumenti za izboljšanje notranjih sistemov podjetja. Če je ugotovitve treba 
razkriti, lahko ima to za posledico spremenjena revizijska poročila.
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Predlog spremembe 198
Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva redna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. V glavno dokumentacijo 
sistema farmakovigilance vpiše opombo o
glavnih ugotovitvah presoje in na podlagi 
teh ugotovitev zagotovi pripravo in 
izvedbo ustreznega načrta popravnih 
ukrepov.

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva redna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. V glavno dokumentacijo 
sistema farmakovigilance vpiše opombo o 
spremembah, izvedenih po tej presoji v 
skladu z ustreznim načrtom popravnih 
ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Spremembe, povezane z rezultati notranje revizije v skladu z morebitnim načrtom ukrepov, če 
se ta zahteva v ugotovitvah revizije, se morajo vpisati v glavno dokumentacijo sistema 
farmakovigilance.

Predlog spremembe 199
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva redna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. V glavno dokumentacijo
sistema farmakovigilance vpiše opombo o 
glavnih ugotovitvah presoje in na podlagi 
teh ugotovitev zagotovi pripravo in 
izvedbo ustreznega načrta popravnih 
ukrepov.

Od imetnika dovoljenja za promet se 
zahteva letna presoja njegovega sistema 
farmakovigilance. V glavno dokumentacijo 
sistema farmakovigilance vpiše opombo o 
glavnih ugotovitvah presoje in ugotovitve 
pošlje pristojnemu nacionalnemu organu 
do 31. decembra istega leta. Imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom na 
podlagi teh ugotovitev zagotovi pripravo in 
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izvedbo ustreznega načrta popravnih 
ukrepov.

Or. fr

Obrazložitev

Obveznost izvajanja „redne“ presoje ni dovolj natančna. Od imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom je treba zahtevati, da to presojo opravi vsako leto.

Predlog spremembe 200
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) predloži pristojnemu nacionalnemu 
organu podroben opis sistema 
obvladovanja tveganja, ki ga namerava 
izvesti;

Or. fr

Obrazložitev

„Načrti za obvladovanje tveganja“ morajo biti pripravljeni in izvedeni pod skrbnim 
nadzorom zdravstvenih organov (predvsem nacionalni in regionalni sistemi 
farmakovigilance).

Predlog spremembe 201
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 – odstavek 3 – točka d b (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) vključi zahteve pristojnega 
nacionalnega organa po tej presoji;

Or. fr

Obrazložitev

„Načrti za obvladovanje tveganja“ morajo biti pripravljeni in izvedeni pod skrbnim 
nadzorom zdravstvenih organov (predvsem nacionalni in regionalni sistemi 
farmakovigilance).

Predlog spremembe 202
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva je pisna, vsebuje podrobno 
utemeljitev in časovni okvir za predložitev 
podrobnega opisa sistema obvladovanja 
tveganja.

Zahteva je pisna, vsebuje podrobno 
utemeljitev in časovni okvir za predložitev 
podrobnega opisa sistema obvladovanja 
tveganja. Objavi se nemudoma.

Or. fr

Predlog spremembe 203
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 104 a – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva je pisna, vsebuje podrobno Zahteva je pisna, vsebuje podrobno 



AM\808932SL.doc 121/175 PE438.412v02-00

SL

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

utemeljitev na podlagi znanstvenih 
argumentov in časovni okvir za 
predložitev podrobnega opisa sistema 
obvladovanja tveganja.

Or. fr

Obrazložitev

Zahteva za podroben opis sistema obvladovanja tveganja mora temeljiti na znanstvenih 
razlogih. Predlog Komisije v zvezi s tem ni dovolj natančen.

Predlog spremembe 204
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljanje sredstev, namenjenih za
dejavnosti, ki so povezane s 
farmakovigilanco, delovanjem 
komunikacijskih mrež in tržnim nadzorom, 
je pod stalnim nadzorom pristojnih 
nacionalnih organov, da se zagotovi 
njihova neodvisnost.

Dejavnosti, ki so povezane s 
farmakovigilanco, delovanjem 
komunikacijskih mrež in tržnim nadzorom,
so upravičene do ustreznega javnega 
financiranja, sorazmerno s podeljenimi 
nalogami. Upravljanje sredstev, 
namenjenih za te dejavnosti, je pod 
stalnim nadzorom pristojnih nacionalnih 
organov, da se zagotovi njihova 
neodvisnost.

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

Prvi odstavek ne izključuje posrednega
pobiranja dodatnih sredstev za navedene 
dejavnosti, ki jih opravljajo nacionalni 
organi, če je njihova neodvisnost strogo 
zagotovljena.

Or. fr

Obrazložitev

Stroga finančna neodvisnost dejavnosti farmakovigilance mora biti zagotovljena. Torej je 
treba preprečiti pobiranje neposrednih pristojbin, ki lahko uvedejo razmerje „plačilo za 
opravljene storitve“.
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Predlog spremembe 205
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Upravljanje sredstev, namenjenih za 
dejavnosti, ki so povezane s 
farmakovigilanco, delovanjem 
komunikacijskih mrež in tržnim nadzorom, 
je pod stalnim nadzorom pristojnih 
nacionalnih organov, da se zagotovi 
njihova neodvisnost.

Dejavnosti, ki so povezane s 
farmakovigilanco, delovanjem 
komunikacijskih mrež in tržnim nadzorom, 
se morajo zagotavljati večinoma z javnim 
financiranjem države ali Unije. 
Upravljanje sredstev, namenjenih za te
dejavnosti, je pod stalnim nadzorom 
pristojnih nacionalnih organov, da se 
zagotovi njihova neodvisnost.

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

Prvi odstavek ne izključuje, da Agencija 
pobira dodatna sredstva za izvajanje teh 
dejavnosti, kot so pristojbine, ki jih plačajo 
imetniki dovoljenja za promet, če je njena 
neodvisnost strogo zagotovljena.

Or. fr

Obrazložitev

Javni organi morajo financirati farmakovigilanco, ker morajo zagotavljati varovanje zdravja 
ljudi in so prevzeli odgovornost za izdajo dovoljenj. Treba je preprečiti vsakršno morebitno 
navzkrižje interesov.

Predlog spremembe 206
Jiří Maštálka

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 črtano
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pristojbin, ki jih plačajo imetniki 
dovoljenja za promet za navedene 
dejavnosti, ki jih opravljajo pristojni 
nacionalni organi.

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 207
Anne Delvaux

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

Predlog spremembe 208
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 - uvodne besede
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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. 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. Na nacionalnih spletnih 
portalih države članice objavijo najmanj 
naslednje:

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 209
Jiří Maštálka

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. 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 
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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, in 
(3) poročilo o oceni zdravila.
Na nacionalnih spletnih portalih o 
varnosti zdravil države članice objavijo 
najmanj naslednje:

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

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

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

(2) 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.

(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;

(4) dnevne rede sej odbora za 
farmakovigilanco in posnetke njegovih 
sej, ob tem pa tudi sprejete sklepe, podatke 
o glasovanju in obrazložitve glasov, 
vključno z manjšinskimi mnenji.

Or. en

Obrazložitev

Each member states should have a national medicine agency portal to provide high quality 
information on medicines to the general public. Most countries already have such a portal as 
a source of validated and reliable information on medicines and this amendments aims at 
establishing the legal basis for such portals in response to the European Commission report 
on current practice with regard to the provision of information to patients on medicinal 
products ( available at http://ec.europa.eu/enterprise/pharmaceuticals/).

The web portal should include a dedicated are for all information related to safety issues and 
pharmacovigilance.

Article 21 of the Directive already imposes national competent authorities to make publicly 
available the marketing authorisation, the summary of product characteristics and the 
assessment reports. This amendments aims at establishing the legal basis to provide to make 
this information publicly available via the internet from a single source.
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According to art. art.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”. This is already 
done also by the US Food and Drug Administration but not implemented in Europe.

Predlog spremembe 210
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(- 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);

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 211
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) 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;

Or. en
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 212
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka -1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) poročila o oceni z rednimi poročili o 
varnosti zdravil, ki jih zdravstvenim 
organom pošiljajo imetniki dovoljenj za 
promet z zdravilom;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 213
Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. povzetek sistemov obvladovanja 
tveganja za zdravila, odobrena v skladu s 
to direktivo;

Or. fr

Obrazložitev

Informacija, ki se objavi na tem spletnem portalu, mora biti popolna, vendar ne zapletena.
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Predlog spremembe 214
Michèle Rivasi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 215
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

(2) seznam zdravil iz člena 23 Uredbe (ES) 
št. 726/2004, za katere veljajo določeni 
pogoji ali zahteve, če želijo pridobiti 
dovoljenje za promet;

(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.

(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.

(4) najsodobnejšo elektronsko verzijo 
navodil za uporabo in povzetek glavnih 
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značilnosti zdravila za vsa obstoječa in 
nova zdravila; 

(5) kratko zgodovino dokumenta s 
spremembami informacij o proizvodu.
Vse informacije na spletnih portalih o 
varnosti zdravil, tudi tiste zgoraj 
navedene, se predstavijo v obliki, ki bo 
razumljiva širši javnosti. 

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljene na 
preprost in razumljiv način. Zakonodaja sicer predvideva, da se na nacionalnih spletnih 
portalih o varnosti zdravil objavijo zelo podrobne informacije, ne vključuje pa sklicevanja na 
bistvene informacije za zagotovitev varne uporabe zdravil. Zato je treba poskrbeti, da bodo 
navodila za uporabo dostopna javnosti.

Predlog spremembe 216
Peter Liese, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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.

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

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je vključitev »tveganja za okolje« v oceno razmerja med tveganji 
in koristmi. Takšna vključitev se že uporablja v zakonodaji o zdravilih za uporabo v 
veterinarski medicini, vključitev v zakonodajo o zdravilih za ljudi pa je priporočena v 
tehničnem poročilu Evropske agencije za okolje št. 1/2010. Glavni namen je zaščititi javno 
zdravje, ne da bi bil pri tem ogrožen dostop do ključnih zdravil za bolnike.
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Predlog spremembe 217
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) 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;

Or. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 218
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3b) 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
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Obrazložitev

Glej obrazložitev k členu 106 – uvod.

Predlog spremembe 219
Philippe Juvin

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

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 študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, in podrobno navedejo, ali so se 
pojavili pri odmerkih, ki se običajno 
uporabljajo pri ljudeh za preprečevanje, 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, ali 
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali 
spremembo fiziološke funkcije, zaradi 
napake pri zdravilih ali uporabe zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželenih učinkov“ na stranske učinke zaradi napake pri zdravilih ali 
uporabe zunaj odobrenega povzetka glavnih značilnosti proizvoda (skupaj z nepravilno
uporabo in zlorabo zdravil) omogoča celovitejše razumevanje stranskih učinkov, ki so lahko 
škodljivi za bolnike. Vseeno je pomembno jasno razlikovati med stranskimi učinki v običajnih 
pogojih uporabe in drugimi. To razlikovanje bo moralo biti razvidno v postopku poročanja.
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Predlog spremembe 220
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetniki dovoljenj morajo za dajanje v 
promet zajeti vse domnevne stranske 
učinke v Skupnosti in tretjih državah, s 
katerimi se seznanijo, ne glede na to, ali jih 
spontano sporočijo bolniki ali zdravstveni 
delavci ali se pojavijo v okviru študij o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet.

1. Imetniki dovoljenj morajo za dajanje v 
promet zajeti vse domnevne stranske 
učinke v Skupnosti in tretjih državah, s 
katerimi se seznanijo, ne glede na to, ali jih 
spontano sporočijo zdravstveni delavci ali 
se pojavijo v okviru študij o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet.

Imetniki dovoljenja morajo zagotoviti, da 
so ta poročila na voljo na določenem 
centralnem mestu v Skupnosti.

Imetniki dovoljenja morajo zagotoviti, da 
so ta poročila na voljo na določenem 
centralnem mestu v Skupnosti. 

Ne glede na prvi odstavek se domnevni 
stranski učinki, ki se pojavijo pri kliničnih 
preskušanjih, evidentirajo in sporočijo v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Ne glede na prvi odstavek se domnevni 
stranski učinki, ki se pojavijo pri kliničnih 
preskušanjih, evidentirajo in sporočijo v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

2. Imetnik dovoljenja ne sme zavrniti 
poročil bolnikov in zdravstvenih delavcev 
o domnevnih stranskih učinkih.

2 Imetnik dovoljenja ne sme zavrniti 
poročil zdravstvenih delavcev o 
domnevnih stranskih učinkih.

Or. de

Obrazložitev

Neposredno poročanje bolnikov o neželenih učinkih zdravil proizvajalcem ni smiselno. 
Primarna kontaktna oseba za bolnike s tem v zvezi naj bo njihov zdravnik ali lekarnar; poleg 
tega bolniki lahko poročajo tudi prek nacionalnih spletnih portalov. Sledljivost poročil do 
bolnika za proizvajalca ni potrebna in se mora preprečiti tudi iz razlogov varstva podatkov. 

Predlog spremembe 221
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107
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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, 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 
okviru kliničnih preskušanj, evidentirajo in 
poročajo v skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Domnevni neželeni učinki, ki se pojavijo v 
okviru kliničnih preskušanj, se tudi
evidentirajo in se 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 45 
dneh po prejetju poročila. Imetnik 
dovoljenja za promet 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 

3. Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh resnih neželenih učinkih, ki 
se pojavijo v Skupnosti in tretjih državah, 
posredovati elektronsko nacionalnim 
pristojnim organom v 15 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa v 15 
dneh od dneva, ko je zadevni imetnik 
izvedel za dogodek.
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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. 

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

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 ni treba sporočati o 
domnevnih neželenih učinkih, vpisanih v 
navedeni medicinski literaturi, vendar 
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

Obrazložitev

Ključnega pomena je, da imajo pristojni organi držav članic jasen pregled nad neželenimi 
učinki, do katerih prihaja v njihovi državi. Kakovost vsebine podatkovne baze Eudravigilance 
je mogoče zagotoviti z zahtevo, da poročanje poteka preko sistema farmakovigilance države 
članice, v katerem pride do neželenega učinka.

Poleg tega bo centralizacija celotnega poročanja na evropski ravni brez kakršne koli 
regionalne ali nacionalne analize razredčila in spremenila podatke, kar ovira podrobne 
analize in tolmačenje, zaradi česar postane neučinkovita tudi podatkovna baza 
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Eudravigilance.

Predlog spremembe 222
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Posamezne države članice imetnikom 
dovoljenja za promet ne nalagajo nobenih 
dodatnih zahtev glede poročanja, razen iz 
utemeljenih razlogov v zvezi s 
farmakovigilanco.

Or. en

Obrazložitev

Eden izmed ciljen predloga Komisije in kot je navedeno v uvodni izjavi 5 uredbe je, da njeno 
izvajanje ne bo imelo za posledico nobenih dodatnih nacionalnih zahtev. Za dodatne 
nacionalne zahteve je potrebnih veliko virov in časa tako s strani oblasti, kot tudi s strani 
imetnika dovoljenja za promet, lahko pa tudi onemogočajo usklajeno odkrivanje signalov.

Predlog spremembe 223
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Imetniki dovoljenj morajo za dajanje v 
promet zajeti vse domnevne stranske 
učinke v Skupnosti in tretjih državah, s 
katerimi se seznanijo, ne glede na to, ali jih 
spontano sporočijo bolniki ali zdravstveni 
delavci ali se pojavijo v okviru študij o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 

1. Imetniki dovoljenj morajo za dajanje v 
promet zajeti vse domnevne stranske 
učinke v Skupnosti in tretjih državah, s 
katerimi se seznanijo, ne glede na to, ali jih 
spontano sporočijo zdravstveni delavci ali 
se pojavijo v okviru študij o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
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za promet. promet. 
Imetniki dovoljenja morajo zagotoviti, da 
so ta poročila na voljo na določenem 
centralnem mestu v Skupnosti 

Imetniki dovoljenja morajo zagotoviti, da 
so ta poročila na voljo na določenem 
centralnem mestu v Skupnosti. 

Ne glede na prvi odstavek se domnevni 
stranski učinki, ki se pojavijo pri kliničnih 
preskušanjih, evidentirajo in sporočijo v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

Ne glede na prvi odstavek se domnevni 
stranski učinki, ki se pojavijo pri kliničnih 
preskušanjih, evidentirajo in sporočijo v 
skladu z Direktivo 2001/20/ES.

2. Imetnik dovoljenja ne sme zavrniti 
poročil bolnikov in zdravstvenih delavcev 
o domnevnih stranskih učinkih.

2. Imetnik dovoljenja ne sme zavrniti 
poročil zdravstvenih delavcev o 
domnevnih stranskih učinkih.

Or. de

Obrazložitev

Neposredno poročanje bolnikov o neželenih učinkih zdravil proizvajalcem ni smiselno. 
Primarna kontaktna oseba za bolnike s tem v zvezi naj bo njihov zdravnik ali lekarnar. Poleg 
tega bolniki lahko poročajo tudi prek nacionalnih spletnih portalov. Sledljivost poročil do 
bolnika za proizvajalca ni potrebna in se mora preprečiti tudi iz razlogov varstva podatkov.

Predlog spremembe 224
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 mora
nacionalnemu pristojnemu organu 
posredovati vsa poročila o domnevnih 
neželenih učinkih, ki jih prejme od 
bolnikov in zdravstvenih delavcev, v 
sedmih dneh po prejetju poročila. Imetnik 
dovoljenja za promet mora bolnike in 
zdravstvene delavce obvestiti, da so bila 
njihova poročila posredovana pristojnim 
organom, ki bodo odgovorni za nadaljnje 
ukrepanje.
Države članice po potrebi v spremljanje 
poročil, ki jih prejmejo, vključijo bolnike 
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in zdravstvene delavce.
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.

Or. en

Obrazložitev

Z uporabo spletnega formata poročanja (uredba, člen 25) bi bilo mogoče rešiti problem 
popolnosti, vendar pa bi bil s poročanjem prek interneta iz te možnosti/pravice izključen velik 
delež prebivalstva in sicer starejši ljudje in ljudje, ki niso računalniško pismeni. Zaradi tega 
mora biti potrošnikom na voljo več možnosti za poročanje in ne le prek interneta (v ZDA na 
primer Ameriška uprava za hrano in zdravila (FDA) potrošnikom omogoča poročanje preko 
spleta, elektronske pošte, faksa in preko telefona).

Predlog spremembe 225
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 ne sme 
zavrniti poročil o domnevnih neželenih 
učinkih, ki jih od bolnikov in zdravstvenih 
delavcev prejme elektronsko ali na kateri 
koli drug ustrezen način.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se poročanje o neželenih učinkih ne prepreči s postavljanjem tehnoloških 
omejitev. Nekatere osebe namreč nimajo dostopa do interneta ali pa imajo težave pri njegovi 
uporabi.
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Predlog spremembe 226
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo v Skupnosti, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
Eudravigilance v 90 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa na dan, 
ki sledi dnevu, ko je zadevni imetnik 
izvedel za dogodek. 

Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh neželenih učinkih, ki niso 
resni in se pojavijo v Skupnosti, 
posredovati elektronsko v podatkovno bazo 
Eudravigilance v 90 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa od 
dneva, ko je zadevni imetnik izvedel za 
dogodek. Imetniki dovoljenja za promet z 
zdravili, odobrenimi na podlagi člena 10a 
in imetniki registracij za zdravila, 
navedena v členih 14 do 16a so izključeni 
iz zgornje zahteve.

Or. en

Obrazložitev

Predlagana nova zahteva, da naj bi farmacevtska podjetja poročala o vseh neželenih učinkih, 
ki niso resni (vključno z zdravstveno nepotrjenimi poročili potrošnikov), bo imela zelo velik 
vpliv na delovno obremenitev industrije in regulativne organe, saj gre v večini primerov za 
nepotrjena poročila potrošnikov, ki niso resna. Zbiranje takšnih podatkov, razen velike 
obremenitve virov za farmakovigilanco, za stara zdravila ne bo imelo nobene dodane 
vrednosti z vidika javnega zdravja; prav nasprotno, ogrozi lahko odkrivanje morebitnih novih 
varnostnih signalov. 

Predlog spremembe 227
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh resnih neželenih učinkih, ki 

3. Imetniki dovoljenja za promet morajo 
podatke o vseh resnih neželenih učinkih, ki 
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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.

se pojavijo v Uniji 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)
in podrobno navesti, ali so se pojavili pri 
odmerkih, ki se običajno uporabljajo pri 
ljudeh za preprečevanje, diagnosticiranje 
ali zdravljenje bolezni, ali za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije, zaradi napake pri 
zdravilih ali uporabe zunaj odobrenega 
povzetka glavnih značilnosti zdravila, v 15 
dneh od prejema poročila, ob odsotnosti
poročila pa v 15 dneh od dneva, 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 v Uniji, posredovati 
elektronsko v podatkovno bazo 
Eudravigilance in podrobno navesti, ali so 
se pojavili pri odmerkih, ki se običajno 
uporabljajo pri ljudeh za preprečevanje, 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, ali 
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali 
spremembo fiziološke funkcije, zaradi 
napake pri zdravilih ali uporabe zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila, v 90 dneh od prejema poročila, ob 
odsotnosti poročila pa v 90 dneh od dneva, 
ko je zadevni imetnik izvedel za dogodek.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželenih učinkov“ na stranske učinke zaradi napake pri zdravilih ali 
uporabe zunaj odobrenega povzetka glavnih značilnosti proizvoda (skupaj z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil) omogoča celovitejše razumevanje stranskih učinkov, ki so lahko 
škodljivi za bolnike. Vseeno je pomembno jasno razlikovati med stranskimi učinki v običajnih 
pogojih uporabe in drugimi. To razlikovanje bo moralo biti razvidno v postopku poročanja.
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Predlog spremembe 228
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 resnih neželenih učinkih, ki 
se pojavijo v Skupnosti in tretjih državah, 
posredovati elektronsko nacionalnim 
pristojnim organom v 15 dneh od prejema 
poročila, ob odsotnosti poročila pa od 
dneva, 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 od 
dneva, ko je zadevni imetnik izvedel za 
dogodek. 

Or. en

Predlog spremembe 229
Anne Delvaux

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Države članice imajo dostop do poročil 
o neželenih učinkih preko podatkovne 
baze Eudravigilance in ocenijo kakovost 

4. Države članice ocenijo kakovost 
podatkov, prejetih od imetnikov dovoljenja 
za promet z zdravilom. Po potrebi v 
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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.

spremljanje poročil, ki jih prejmejo, 
vključijo bolnike in zdravstvene delavce. 

Or. en

Predlog spremembe 230
Jiří Maštálka

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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.

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.

Or. en
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Predlog spremembe 231
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
opozorijo zdravstveni delavci in bolniki.

Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
opozorijo zdravstveni delavci. Države 
članice se lahko same odločijo, ali bodo 
domnevni neželeni učinki, o katerih 
poročajo bolniki, predstavljeni 
neposredno ali prek zdravstvenih 
delavcev.

Or. en

Obrazložitev

Patients might not be experienced enough to discriminate effectively between symptoms 
connected to an individual medicinal products or a disease. Taking this into consideration it 
is feared that the system may be overwhelmed with reports of minor symptoms and unclear 
cases resulting in the situation that signals of new adverse drug reactions might be lost in the 
"noise" of patient reports. It is therefore proposed to encourage patients to contact health 
care professionals and ask them to help report suspected adverse drug reactions. The 
decision concerning direct reporting by patients or reporting via health care professionals 
should be up to the Member States as the situation is already now different within the EU.

Predlog spremembe 232
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 

1. Države članice vodijo dokumentacijo o 
vseh domnevnih neželenih učinkih, ki se 
pojavijo na njihovem ozemlju, na katere jih 
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opozorijo zdravstveni delavci in bolniki. opozorijo zdravstveni delavci in bolniki, in 
podrobno navedejo, ali so se pojavili pri 
odmerkih, ki se običajno uporabljajo pri 
ljudeh za preprečevanje, diagnosticiranje 
ali zdravljenje bolezni, ali za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije, zaradi napake pri 
zdravilih ali uporabe zunaj odobrenega 
povzetka glavnih značilnosti zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželenih učinkov“ na stranske učinke zaradi napake pri zdravilih ali 
uporabe zunaj odobrenega povzetka glavnih značilnosti proizvoda (skupaj z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil) omogoča celovitejše razumevanje stranskih učinkov, ki so lahko 
škodljivi za bolnike. Vseeno je pomembno jasno razlikovati med stranskimi učinki v običajnih 
pogojih uporabe in drugimi. To razlikovanje bo moralo biti razvidno v postopku poročanja.

Predlog spremembe 233
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil.

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil ali na 
kateri koli drug ustrezen način.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se poročanje o neželenih učinkih ne prepreči s postavljanjem tehnoloških 
omejitev. Nekatere osebe namreč nimajo dostopa do interneta ali pa imajo težave pri njegovi 
uporabi.
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Predlog spremembe 234
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takšnih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takšnih učinkih lahko predstavijo na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti 
zdravil.

Or. de

Obrazložitev

Večina postavljenih sumov se poroča po pošti ali po telefaksu. Elektronsko poročanje kot 
edina možnost bi lahko zmanjševalo pripravljenost poročanja (kar posebno velja za 
zdravstvene delavce). Na voljo mora torej biti več možnosti poročanja.

Predlog spremembe 235
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takšnih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil.

Države članice zagotovijo, da se poročila o 
takšnih učinkih lahko predstavijo na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti 
zdravil.

Or. de

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da večino postavljenih sumov sporočajo po pošti ali po telefaksu. Elektronsko 
poročanje kot edina možnost bi lahko zmanjševalo pripravljenost poročanja (kar posebno 
velja za zdravstvene delavce). Na voljo mora torej biti več možnosti poročanja.
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Predlog spremembe 236
Horst Schnellhardt

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 stranskih 
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 ali o 
neželenih učinkih zdravil v primeru 
uporabe izven odobrene indikacije, 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 stranskih 
učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici..

Or. de

Obrazložitev

Z izbrisom dosedanjega merila „normalnega doziranja“ v definiciji stranskega učinka (člen 1 
št. 11) se v prihodnje vključijo napake pri zdravilih in „uporaba, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravila“. V primeru poročila o neželenih učinkih zdravila je treba torej tudi 
navesti, ali so se le-ti pojavili pri uporabi, ki je v skladu z odobritvijo zdravila. V podatkovni 
bazi je treba vnesti dodatno opozorilo na takšno „uporabo, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravila“, ker je to relevantno za oceno koristi in tveganja.

Predlog spremembe 237
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 a – odstavek 2 – pododstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 poročila elektronsko 
posredujejo v podatkovno bazo 
Eudravigilance in podrobno navedejo, ali 
so se pojavili pri odmerkih, ki se običajno 
uporabljajo pri ljudeh za preprečevanje, 
diagnosticiranje ali zdravljenje bolezni, ali 
za ponovno vzpostavitev, izboljšanje ali 
spremembo fiziološke funkcije, zaradi 
napake pri zdravilih ali uporabe zunaj 
odobrenega povzetka glavnih značilnosti 
zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželenih učinkov“ na stranske učinke zaradi napake pri zdravilih ali 
uporabe zunaj odobrenega povzetka glavnih značilnosti proizvoda (skupaj z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil) omogoča celovitejše razumevanje stranskih učinkov, ki so lahko 
škodljivi za bolnike. Vseeno je pomembno jasno razlikovati med stranskimi učinki v običajnih 
pogojih uporabe in drugimi. To razlikovanje bo moralo biti razvidno v postopku poročanja.

Predlog spremembe 238
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 stranskih 

3. Države članice zagotovijo, da so 
poročila o napakah pri zdravilih ali o 
neželenih učinkih zdravil v primeru 
uporabe izven odobrene indikacije, 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 
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učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici.

zdravila v navedeni državi članici, 
obveščeni o vseh domnevnih stranskih 
učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici.

Or. de

Obrazložitev

Z izbrisom dosedanjega merila „normalnega doziranja“ v definiciji stranskega učinka (člen 1 
št. 11) se v prihodnje vključijo napake pri zdravilih in „uporaba, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravila“. V primeru poročila o neželenih učinkih zdravila je treba torej tudi 
navesti, ali so se le-ti pojavili pri uporabi, ki je v skladu z odobritvijo zdravila. V podatkovni 
bazi je treba vnesti dodatno opozorilo na takšno „uporabo, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravila“, ker je to relevantno za oceno koristi in tveganja.

Predlog spremembe 239
Cristian Silviu Buşoi

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 varnosti 
zdravil ter po pošti, telefonu in faksu.

2. Države članice v 15 dneh od prejema 
poročil iz odstavka 1 poročila elektronsko 
posredujejo v podatkovno bazo 

2. Države članice v 15 dneh od prejema 
poročil iz odstavka 1 poročila elektronsko 
posredujejo v podatkovno bazo 



PE438.412v02-00 148/175 AM\808932SL.doc

SL

Eudravigilance. Eudravigilance. 

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

Imetniki dovoljenja za promet, zdravstveni 
delavci 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,
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. en

Predlog spremembe 240
Michèle Rivasi

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 in programi 
za zbiranje in preprečevanje napak pri 
zdravilih.

Države članice zagotovijo, da se poročila o Države članice zagotovijo, da se poročila o 
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takih učinkih predstavijo na nacionalnih 
spletnih portalih o varnosti zdravil.

takih učinkih lahko predstavijo na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti 
zdravil 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 30 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) št.
726/2004 (v nadaljevanju: podatkovna 
baza Eudravigilance).

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

Imetniki dovoljenja za promet, zdravstveni 
delavci 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,
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.

Or. en

Obrazložitev

Ključnega pomena je, da imajo pristojni organi držav članic jasen pregled nad neželenimi 
učinki, do katerih prihaja v njihovi državi. Kakovost vsebine podatkovne baze Eudravigilance 
je mogoče zagotoviti z zahtevo, da poročanje poteka preko sistema farmakovigilance države 
članice, v katerem pride do neželenega učinka. 

Poleg tega bo centralizacija celotnega poročanja na evropski ravni brez kakršne koli 
regionalne ali nacionalne analize razredčila in spremenila podatke, kar ovira podrobne 
analize in tolmačenje, zaradi česar postane neučinkovita tudi podatkovna baza 
Eudravigilance.
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Predlog spremembe 241
Anne Delvaux

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 in 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 varnosti 
zdravil 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) 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, zdravstveni 
delavci 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. 

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,
vsem organom, odgovornim za varnost 
bolnikov v navedeni državi članici ter 
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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. 

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. en

Predlog spremembe 242
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Od imetnikov dovoljenja za promet se 
zahteva, da Agenciji posredujejo redna 
poročila o varnosti zdravila, ki vsebujejo:

1. Od imetnikov dovoljenja za promet se 
zahteva, da Agenciji posredujejo redna 
poročila o varnosti zdravila, v naslednjih 
primerih:

(a) povzetke podatkov, pomembnih za 
koristi in tveganja zdravila;

(a) kadar je taka obveznost predpisana kot 
pogoj v dovoljenju za promet v skladu s 
členom 21a ali členom 22; ali 

(b) znanstveno vrednotenje razmerja med 
tveganjem in koristmi zdravila;

(b) kadar sta referenčni datum Skupnosti 
in ustrezna pogostost predložitve rednih 
poročil o varnosti zdravila določena v 
skladu z odstavkoma 3 in 4 člena 107c, v 
skladu s pogoji, določenimi v členu 
107c(5).

Vrednotenje iz točke (b) temelji na vseh 
razpoložljivih podatkih, vključno s podatki 
iz kliničnih preskušanj pri neodobrenih 
indikacijah in populacijah.
Redna poročila o varnosti se posreduje 
elektronsko.
2. Agencija poročila iz odstavka 1 razdeli 
Odboru za ocenjevanje tveganja 

2. Redna poročila o varnosti zdravila 
vsebujejo:
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farmakovigilance, Odboru za zdravila za 
uporabo v humani medicini in skupini za 
usklajevanje.

(a) znanstveno vrednotenje razmerja med 
tveganjem in koristmi zdravila;
(b) vse podatke, ki se nanašajo na obseg 
prodaje zdravila, in vse podatke, ki jih ima 
imetnik dovoljenja za promet o številu 
receptov.
Vrednotenje iz točke (b) temelji na vseh 
razpoložljivih podatkih, vključno s podatki 
iz kliničnih preskušanj pri neodobrenih 
indikacijah in populacijah.
Redna poročila o varnosti se posreduje 
elektronsko.

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:
(a) kadar je taka obveznost predpisana kot 
pogoj v dovoljenju za promet v skladu s 
členom 21a ali členom 22; ali 
(b) kadar sta referenčni datum Skupnosti 
in ustrezna pogostost predložitve rednih 
poročil o varnosti zdravila določena v 
skladu z odstavkoma 3 in 4 člena 107c, v 
skladu s pogoji, določenimi v členu 
107c(5).

Or. en

Obrazložitev

Zdi se, da so generična zdravila itd. neupravičeno izključena, za nekatera stara originalna 
zdravila pa ni vedno treba pripravljati rednih poročil o varnosti zdravila. Pravičneje je 
uporabljati isti sistem za vse vrste zdravil. 
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Predlog spremembe 243
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo vsaka tri leta, 
razen v naslednjih primerih:

Or. fr

Obrazložitev

L'exclusion de certains types de médicaments du régime des rapports périodiques actualisés 
de sécurité (génériques de médicaments,  médicaments dont les substances actives sont d'un 
usage médical bien établi depuis au moins dix ans, certains médicaments homeopathiques, 
certains médicaments traditionnels à base de plantes, etc.) peut poser problème. Dans le cas 
de génériques, si le produit princeps n'est plus sur le marché, il n'y aura alors plus de rapport 
périodique disponible pour ces médicaments. De plus, des effets indésirables peuvent 
apparaître longtemps après la mise sur le marché (cas du DiAntalvic). Il ne peut donc pas y 
avoir d'exclusion de principe de certains médicaments, mais une périodicité plus longue est 
acceptable.

Predlog spremembe 244
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 b – odstavek 3 – uvodne besede

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 

Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a, 10c in 16 ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
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taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Homeopatska zdravila združujejo kakovost in profil nizkega tveganja, ki temelji na 
dolgotrajnih izkušnjah in tradiciji v EU. To velja tudi za homeopatska zdravila, za katera je 
bilo izdano dovoljenje za promet v skladu s členom 16. Izjema se mora nanašati na ta 
zdravila na enak način kot na druga primerljivo varna zdravila.

Predlog spremembe 245
Holger Krahmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena 
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

3. Imetnikom dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetnikom registracij zdravil iz členov 14 
do 16a ni treba predložiti rednih poročil o 
varnosti zdravila za taka zdravila. Od 
imetnikov dovoljenja za promet se z 
odstopanjem zahteva, da posredujejo 
redna poročila o varnosti zdravila v 
naslednjih primerih:

Or. en

Obrazložitev

Izvzetje dobro uveljavljenih zdravil iz predložitve rednih poročil o varnosti zdravila je 
utemeljeno z dejstvom, da so ta zdravila na trgu zelo dolgo, njihov varnostni profil pa je 
dobro poznan in dokumentiran. Zato je zahteva glede poročil za ta zdravila nepotrebna za 
zakonodajalce, obremenjujoča za imetnike dovoljenja za promet in brez posebne vrednosti za 
varnost potrošnikov. Vendar pa je izvzetje, kot je trenutno oblikovano v predlogu komisije, 
dvoumno in ga je treba pojasniti. 
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Predlog spremembe 246
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c in 16
ter imetniki registracij zdravil iz člena 16a 
redna poročila o varnosti zdravila za taka 
zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

Or. en

Obrazložitev

Zdravila iz člena 16 direktive imajo primerljiv varnostni profil, kot zdravila iz členov 10, 10a, 
10c in 16a. Člen 16.3 ostaja nespremenjen.

Predlog spremembe 247
Peter Liese, Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c ter 
imetniki registracij zdravil iz člena 14 ali 
16a redna poročila o varnosti zdravila za 
taka zdravila predložiti samo v naslednjih 
primerih:

3. Z odstopanjem od odstavka 1 tega člena
morajo imetniki dovoljenja za promet z 
zdravilom iz členov 10, 10a ali 10c in 
imetniki dovoljenja za promet za zdravila, 
ki vsebujejo zdravilne učinkovine in ki 
izpolnjujejo merilo dobro uveljavljenih 
zdravil, navedeno v točki 1 (a), delu 1, 
Prilogi I k tej direktivi ter imetniki 
registracij zdravil iz člena 16 ali 16a redna 
poročila o varnosti zdravila za taka 
zdravila predložiti samo v naslednjih 
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primerih:

Or. en

Obrazložitev

It is justified to exempt medicinal products with a well-established active substance from the 
provisions to prepare PSURs. This possibility should apply to all medicinal products having 
been on the Community market for at least 10 years. The PSUR exemption should therefore 
cover all well-known active substances regardless of the legal basis on which the certain 
medicinal product was authorised - e.g. even medicinal products placed on the market prior 
to the establishment of the 'bibliographic application' in Article 10a of Directive 2001/83/EC 
should benefit from this exemption. Apart from that Article 14 is replaced by Article 16 
because of the fact that products registered under Artile 14 (1) do not have to fulfill the 
criteria of Title IX (see Article 16(3) of Directive 2001/83/EC). The Commission intended to 
exclude products under Article 16 from the obligation to submit PSUR.

Predlog spremembe 248
Thomas Ulmer

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenj za promet, ki so bila 
izdana pred [vstaviti dejanski datum –
datum, določen v drugem pododstavku 
člena 3(1)], in za katera pogostost in 
datumi predložitve rednih poročil o 
varnosti zdravila niso predpisani kot pogoj 
za dovoljenje za promet, redna poročila o 
varnosti zdravila predložijo v skladu z 
drugim pododstavkom tega odstavka, 
dokler se v dovoljenju za promet ne določi 
drugačna pogostost ali drugi datumi 
predložitve poročil, ali pa se drugačna 
pogostost ali drugi datumi določijo v 
skladu z odstavki 3, 4, 5 ali 6.

2. Imetniki dovoljenj za promet, ki so bila 
izdana pred [vstaviti dejanski datum –
datum, določen v drugem pododstavku 
člena 3(1)], in za katera pogostost in 
datumi predložitve rednih poročil o 
varnosti zdravila niso predpisani kot pogoj 
za dovoljenje za promet, redna poročila o 
varnosti zdravila predložijo v skladu z 
drugim pododstavkom tega odstavka, 
dokler se v dovoljenju za promet ne določi 
drugačna pogostost ali drugi datumi 
predložitve poročil, ali pa se drugačna 
pogostost ali drugi datumi določijo v 
skladu z odstavki 3, 4, 5 ali 6. Ta 
obveznost se ne nanaša na izdelke, 
navedene v členu 107b(3), razen kadar 
veljajo pogoji, določeni v točkah (a) in (b) 
člena 107b(3).
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Or. en

Obrazložitev

Ta predlog je namenjen poenostavitvi postopkov farmakovigilance in zagotavljanju 
sorazmernosti. Člen 107c (2) je, glede na trenutno besedilo, nedosleden s tem, ko uvaja 
splošno izjemo za izdelke, navedene v členu 107b (3). Izjema mora zaradi tega veljati tudi v 
tej določbi, da bi bilo mogoče zagotoviti usklajen pristop. Glede na dejstvo, da organi še 
vedno zahtevajo redna poročila o varnosti v posameznih primerih, to ne bodo imelo nobenih 
negativnih posledic za varnost bolnikov.

Predlog spremembe 249
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 g – odstavki 1, 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar področje uporabe postopka iz 
člena 107i(2) ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
skupina za usklajevanje v 30 dneh po 
priporočilu Svetovalnega odbora za 
ocenjevanje tveganja farmakovigilance 
preuči priporočilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu, 
ukinitvi ali zavrnitvi podaljšanja zadevnega 
dovoljenja za promet, vključno s časovnim 
razporedom za izvajanje mnenja.

1. Kadar področje uporabe postopka iz 
člena 107i(2) ne vključuje nobenega 
dovoljenja za promet, izdanega v skladu s 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
skupina za usklajevanje v 30 dneh po 
priporočilu Svetovalnega odbora za oceno
tveganja na področju farmakovigilance 
preuči priporočilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu, 
ukinitvi ali zavrnitvi podaljšanja zadevnega 
dovoljenja za promet, vključno s časovnim 
razporedom za izvajanje mnenja. Skupina 
za usklajevanje mora pred sprejetjem take 
odločitve zadevnemu imetniku dovoljenja 
za promet omogočiti, da predloži pisna ali 
ustna pojasnila v predpisanem roku, ki ga 
bo treba določiti.

2. Če je mnenje skupine za usklajevanje 
sprejeto soglasno, predsednik zabeleži 
strinjanje in o tem obvesti imetnika 
dovoljenja za promet. Države članice 
ohranijo, spremenijo, začasno prekličejo, 
ukinejo ali zavrnejo podaljšanje dovoljenja 
za promet z zdravilom, kot je potrebno za 

2. Če je mnenje skupine za usklajevanje 
sprejeto soglasno, predsednik zabeleži 
strinjanje in o tem obvesti imetnika 
dovoljenja za promet. Države članice 
ohranijo, spremenijo, začasno prekličejo, 
ukinejo ali zavrnejo podaljšanje dovoljenja 
za promet z zdravilom, kot je potrebno za 
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uskladitev z mnenjem v določenem 
časovnem razporedu za izvajanje, ter 
obvestijo Komisijo in skupino za 
usklajevanje. Če mnenja ni mogoče sprejeti 
soglasno, se večinsko mnenje posreduje 
Komisiji, ki uporabi postopek iz členov 33 
in 34. Vendar se z odstopanjem od člena 
34(1) uporablja postopek iz člena 121(2).

uskladitev z mnenjem v določenem 
časovnem razporedu za izvajanje, ter 
obvestijo Komisijo in skupino za 
usklajevanje. Če mnenja ni mogoče sprejeti 
soglasno, se večinsko mnenje posreduje 
Komisiji, ki uporabi postopek iz členov 33 
in 34. Vendar se z odstopanjem od člena 
34(1) uporablja postopek iz člena 121(2). 
Lahko se uporabijo faze postopka, kakor 
so opisane v členu 32(4) Direktive 
2001/83/ES.

3. Kadar področje uporabe postopka, kakor 
je določeno v členu 107i(2), vključuje vsaj 
eno dovoljenje za promet, izdano v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini v 30 dneh po priporočilu 
Svetovalnega odbora za ocenjevanje
tveganja farmakovigilance preuči 
priporočilo in sprejme mnenje o ohranitvi, 
spremembi, začasnem preklicu, ukinitvi ali 
zavrnitvi podaljšanja zadevnega dovoljenja 
za promet.

3. Kadar področje uporabe postopka, kakor 
je določeno v členu 107i(2), vključuje vsaj 
eno dovoljenje za promet, izdano v skladu 
s postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004, 
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini v 30 dneh po priporočilu 
Svetovalnega odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance preuči 
priporočilo in sprejme mnenje o ohranitvi, 
spremembi, začasnem preklicu, ukinitvi ali 
zavrnitvi podaljšanja zadevnega dovoljenja 
za promet. Lahko se uporabijo faze 
postopka, kakor so opisane v členu 9(2) 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

Or. fr

Obrazložitev

Dokončne odločitve je treba sprejemati redno po enakem poteku kot v drugih zakonskih 
postopkih ob upoštevanju nujnosti morebitnih vprašanj, ki jih je treba obravnavati.

Predlog spremembe 250
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 

1. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
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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 
ocenjevanje tveganja farmakovigilance 
preuči poročilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet, vključno s časovnim razporedom 
za izvajanje mnenja.

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 
ocenjevanje tveganja farmakovigilance 
preuči poročilo in sprejme mnenje o 
ohranitvi, spremembi, začasnem preklicu 
ali ukinitvi zadevnega dovoljenja za 
promet, vključno s časovnim razporedom 
za izvajanje mnenja. To mnenje se 
nemudoma objavi skupaj z navedbo 
manjšinskih stališč.

Or. fr

Predlog spremembe 251
Corinne Lepage

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki vključuje vsaj eno dovoljenje 
za promet, izdano v skladu s postopkom iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004, Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini v 
30 dneh po prejemu poročila Svetovalnega 
odbora za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance preuči poročilo in 
sprejme mnenje o ohranitvi, spremembi, 
začasnem preklicu ali ukinitvi zadevnega 
dovoljenja za promet.

3. V primeru enotne ocene rednih poročil o 
varnosti zdravila, ki zadevajo več kot eno 
dovoljenje za promet v skladu s členom 
107e(1), ki vključuje vsaj eno dovoljenje 
za promet, izdano v skladu s postopkom iz 
Uredbe (ES) št. 726/2004, Odbor za 
zdravila za uporabo v humani medicini v 
30 dneh po prejemu poročila Svetovalnega 
odbora za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance preuči poročilo in 
sprejme mnenje o ohranitvi, spremembi, 
začasnem preklicu ali ukinitvi zadevnega 
dovoljenja za promet. To mnenje se 
nemudoma objavi skupaj z navedbo 
manjšinskih stališč.

Or. fr
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Predlog spremembe 252
Pilar Ayuso, Françoise Grossetête

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Država članica sproži postopek na 
podlagi tega oddelka tako, da druge države 
članice, Agencijo in Komisijo obvesti, 
kadar:

1. Država članica sproži postopek na 
podlagi tega oddelka tako, da druge države 
članice, Agencijo in Komisijo ter 
morebitne zadevne imetnike dovoljenj za 
promet obvesti, kadar:

(a) razmišlja o začasnem preklicu ali 
ukinitvi dovoljenja za promet;

(a) na podlagi ugotovitev vrednotenja 
podatkov o farmakovigilanci razmišlja o 
enem od naslednjih zakonskih ukrepov:
– začasnem preklicu ali ukinitvi 
dovoljenja za promet;

(b) razmišlja o prepovedi izdajanja 
zdravila;

– prepovedi izdajanja zdravila;

(c ) razmišlja o zavrnitvi podaljšanja 
dovoljenja za promet;

– zavrnitvi podaljšanja dovoljenja za 
promet;

(d) jo imetnik dovoljenja za promet 
obvesti, da je zaradi skrbi glede varnosti 
prekinil dajanje zdravila v promet ali ukinil 
dovoljenje za promet ali to namerava;

(b) jo imetnik dovoljenja za promet 
obvesti, da je zaradi skrbi glede varnosti 
prekinil dajanje zdravila v promet ali ukinil 
dovoljenje za promet ali to namerava;

(e) meni, da so potrebne nove 
kontraindikacije, zmanjšanje 
priporočenega odmerka ali omejitev 
indikacij;
(f) je izvedla inšpekcijski pregled 
farmakovigilance in ugotovila resne 
pomanjkljivosti.

(c) je izvedla inšpekcijski pregled 
farmakovigilance in ugotovila resne 
pomanjkljivosti.

Or. fr

Obrazložitev

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom mora imeti možnost, da je zelo zgodaj obveščen o 
začetku tega postopka, da lahko zbere dokaze in informacije, potrebne za hitro izvedbo tega 
postopka. Ker primere, ko sta potrebna revizija ali omejitev dovoljenja za promet z zdravilom, 
ureja člen 31 Direktive 2001/83/ES, je treba preprečiti vsakršno zmedo in birokratske 
formalnosti, ki bi nastale zaradi dvojnega postopka.
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Predlog spremembe 253
Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance oceni zadevo, 
ki je bila predložena. Za namene navedene 
ocene lahko izvede javno obravnavo.

2. Svetovalni odbor za oceno razmerja 
med tveganjem in koristmi na področju 
farmakovigilance oceni zadevo, ki je bila 
predložena. Za namene navedene ocene 
lahko v okviru analize razmerja med 
tveganjem in koristmi izvede javno 
obravnavo. 

Javne obravnave se objavijo na evropskem 
spletnem portalu o varnosti zdravil. Objava 
vsebuje informacije o možnih načinih 
sodelovanja imetnikov dovoljenja za 
promet in javnosti.

Javne obravnave se objavijo na evropskem 
spletnem portalu o varnosti zdravil. Objava 
vsebuje informacije o možnih načinih 
sodelovanja imetnikov dovoljenja za 
promet in javnosti.

Agencija omogoči vsem, ki to zahtevajo, 
da osebno ali s pomočjo internetne 
tehnologije sodelujejo v obravnavi.

Agencija omogoči vsem, ki to zahtevajo, 
da osebno ali s pomočjo internetne 
tehnologije sodelujejo v obravnavi.

Kadar ima imetnik dovoljenja za promet ali 
druga oseba, ki namerava predložiti 
informacije, poslovno zaupne podatke, 
pomembne za vprašanje postopka, lahko 
zahteva, da te podatke predstavi 
Svetovalnemu odboru za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance na obravnavi, ki 
ni javna.

Kadar ima imetnik dovoljenja za promet ali 
druga oseba, ki namerava predložiti 
informacije, poslovno zaupne podatke, 
pomembne za vprašanje postopka, lahko 
zahteva, da te podatke predstavi 
Svetovalnemu odboru za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance na obravnavi, ki 
ni javna.

Če se izvede javna obravnava, se po njej 
objavi predhodno poročilo.

Or. fr

Obrazložitev

L'organisation d'auditions publiques est un des moyens d'améliorer la transparence du 
système de pharmacovigilance. Néanmoins, le délai au terme duquel le Comité consultatif de 
pharmacovigilance rend une recommandation motivée (60 jours) est relativement long. Afin 
d'éviter tout effet de panique et d'agitation médiatique, il est important de permettre la 
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publication d'un rapport préliminaire à l'issue de l'audition publique, sans préjuger pour 
autant des conclusions finales du comité. Par ailleurs, il est important que l'audition soit 
organisée dans une perspective bénéfice-risque, et non purement dans une logique d'analyse 
du risque. Ll'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Predlog spremembe 254
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Svetovalni odbor za ocenjevanje
tveganja farmakovigilance oceni zadevo, ki 
je bila predložena. Za namene navedene 
ocene lahko izvede javno obravnavo.

2. Odbor za oceno tveganja na področju
farmakovigilance oceni zadevo, ki je bila 
predložena. Za namene navedene ocene 
lahko izvede javno obravnavo, če so na 
podlagi znanstvenih podatkov izpolnjena 
objektivna merila, ob upoštevanju 
učinkovitosti in koristi zadevnega 
proizvoda ter prejšnjih ocen razmerja med 
tveganjem in koristmi, ki jih je opravil 
odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini ali skupina za usklajevanje v 
skladu s postopkom izdaje dovoljenja za 
promet z zdravilom, kakor je opisan v 
členu 107l, v katerem mora sodelovati 
poročevalec CHMP za zadevni proizvod 
ali poročevalec skupine za usklajevanje. 
Agencija v posvetovanju z 
zainteresiranimi stranmi pripravi 
smernice o izvedbi in poteku javnih 
obravnav.

Or. fr

Obrazložitev

Javna obravnava, ki jo izvede ta odbor, je primerno orodje, če je izvedbo te obravnave
mogoče pravilno opredeliti ob upoštevanju ne samo tveganja, ampak tudi koristi zadevnega(-
ih) proizvoda(-ov), da bi bile razprave verodostojne in objektivne. Predvsem je treba ohraniti 
bolnikovo dobro počutje in oceniti tveganja z vidika koristi zdravila ob upoštevanju vseh 
razpoložljivih informacij.
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Predlog spremembe 255
Pilar Ayuso, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V 60 dneh po predložitvi informacij 
Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance pripravi priporočilo, v 
katerem navede razloge, na katerih to 
priporočilo temelji. Priporočilo je eno od 
ali kombinacija naslednjega:

3. V 60 dneh po predložitvi informacij 
Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance tudi ob upoštevanju 
koristi zdravila, kakor jih je ocenil odbor 
za zdravila za uporabo v humani medicini 
ali skupina za usklajevanje v skladu s 
postopkom izdaje dovoljenja za promet z 
zdravilom, kakor je opisan v členu 107l,
pripravi priporočilo, v katerem navede 
razloge, na katerih to priporočilo temelji. 
Priporočilo je eno od ali kombinacija 
naslednjega:

Or. fr

Obrazložitev

Javna obravnava, ki jo izvede ta odbor, je primerno orodje, če je izvedbo te obravnave 
mogoče pravilno opredeliti ob upoštevanju ne samo tveganja, ampak tudi koristi zadevnega(-
ih) proizvoda(-ov), da bi bile razprave verodostojne in objektivne. Predvsem je treba ohraniti 
bolnikovo dobro počutje in oceniti tveganja z vidika koristi zdravila ob upoštevanju vseh 
razpoložljivih informacij.

Predlog spremembe 256
Pilar Ayuso

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija javno objavi priporočila, mnenja 
in odločbe iz členov 107b do 107l na 

Agencija javno objavi končne ugotovitve
(priporočila, mnenja in končne odločbe) iz 



PE438.412v02-00 164/175 AM\808932SL.doc

SL

evropskem spletnem portalu o varnosti 
zdravil.

členov 107b do 107l na evropskem 
spletnem portalu o varnosti zdravil.

Or. fr

Obrazložitev

Informacija, ki se objavi na tem spletnem portalu, mora biti popolna, vendar ne zapletena.

Predlog spremembe 257
Andres Perello Rodriguez

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. To poglavje se uporablja za 
neintervencijske študije varnosti po 
pridobitvi dovoljenja za promet, ki jih 
prostovoljno ali na zahtevo v skladu s 
členom 21a ali 22a začne, upravlja ali 
financira imetnik dovoljenja za promet in 
ki vključujejo zbiranje podatkov od 
bolnikov ali zdravstvenih delavcev.

1. Postopki, določeni v členih od 107o do 
107r se uporabljajo za neintervencijske 
študije varnosti po pridobitvi dovoljenja za 
promet, ki jih na zahtevo v skladu s členom 
21a ali 22a začne, upravlja ali financira 
imetnik dovoljenja za promet in ki 
vključujejo zbiranje podatkov od bolnikov 
ali zdravstvenih delavcev..

Or. es

Obrazložitev

No es realista que el nuevo Comité Consultivo para la Determinación del Riesgo en 
Farmacovigilancia (PRAC en sus siglas en inglés) tenga la obligación de revisar antes de su 
realización todos los protocolos de los estudios de seguridad posteriores a la autorización 
(PASS, en sus siglas en inglés), no intervencionales que los titulares de las autorización de 
comercialización propongan llevar a cabo. Por lo que proponemos limitar el ámbito de 
actuación del PRAC para la autorización de los PASS a los estudios requeridos por las 
autoridades reguladoras en el momento de la autorización o con posterioridad a la 
autorización.

El requisito de autorización previa por el PRAC de todos los estudios, tal como figura en la 
propuesta legislativa, incluiría un elevadísimo número de estudios, incluyendo, por ejemplo:

- Estudios realizados por investigadores independientes, que han encontrado 
financiación parcial en la industria farmacéutica
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- Estudios con un objetivo sólo secundario de seguridad (por ejemplo estudios 
farmacoeconómicos) que entrarían dentro de la definición de PASS que la propia 
propuesta legislativa presenta (Artículo 1, punto 15).

Consideramos que para este tipo de estudios también es importante un control que evite, tal 
como se refiere en el punto 2 del mismo artículo, que tengan una finalidad promocional y no 
científica.

Sin embargo, para esta tarea, un control a nivel de los Estados miembros es más eficiente, 
para no bloquear al PRAC, y también más adecuado, ya que las actividades promocionales 
de la industria farmacéutica suelen tener como foco los sistemas sanitarios de cada Estado 
miembro. Además, existe ya una experiencia acumulada en el control de estos estudios en 
muchos Estados miembros. Así, en España, la normativa vigente desde hace varios años ya 
establece una autorización previa de este tipo de estudios, iniciados voluntariamente por los 
laboratorios farmacéuticos, por parte de las autoridades sanitarias de las comunidades 
autónomas.

Predlog spremembe 258
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

Or. en

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 spremembe 259
Linda McAvan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 – odstavek 3 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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 držav članic in 
imetnikov dovoljenja za promet, vključno s 
predstavitvijo zbranih informacij. Zbrane 
informacije morajo razlikovati med 
neželenimi učinki zaradi prevelikega 
odmerjanja, nepravilne uporabe, zlorabe 
zdravil, napak pri zdravilih ter tistimi, ki 
se pojavijo med študijami zdravil ali po 
poklicni izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bilo mogoče zagotoviti ustrezno oceno in nadaljnje ukrepanje, morajo biti pristojni 
organi sposobni razlikovati med različnimi neželenimi učinki, saj bo to pripeljalo do 
drugačnega nadaljnjega ukrepanja (dodatna opozorila, kontraindikacije, odvzem dovoljenja 
za promet itd. …).

Predlog spremembe 260
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 –  odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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, vključno s 
predstavitvijo zbranih informacij. Zbrane 
informacije morajo biti predstavljene z 
namenom ustreznega ovrednotenja in 
nadaljnjega ukrepanja in sicer na tak 
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način, da je mogoče razlikovati med 
različnimi neželenimi učinki, vključno s 
prevelikim odmerjanjem, nepravilno 
uporabo, zlorabo zdravil, napakami pri 
zdravilih ter tistimi, ki se pojavijo med 
študijami zdravil ali po poklicni 
izpostavljenosti.

Or. en

Obrazložitev

Za ustrezno oceno in nadaljnje ukrepanje morajo biti pristojni organi sposobni razlikovati 
med različnimi neželenimi učinki, saj bo to pripeljalo do drugačnega nadaljnjega ukrepanja 
(dodatna opozorila, kontraindikacije, odvzem dovoljenja za promet itd. …).

Predlog spremembe 261
Michèle Rivasi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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. en

Obrazložitev

Glej obrazložitev k točki 3 člena 108.
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Predlog spremembe 262
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Za namene tega člena in člena 102(3) 
Komisija v sodelovanju z Agencijo, 
državami članicami in zainteresiranimi 
stranmi pripravi natančne smernice o 
dobrem vodenju evidence za lekarne in 
druge, ki izdajajo zdravila ali jih 
dodeljujejo, da se zagotovi hranjenje 
evidenc, ki so potrebne, če je treba vložiti 
farmakovigilančno poročilo, ali da se 
omogočijo informacije, ki jih zahteva 
imetnik dovoljenja za promet, ki 
pripravlja vrednotenje neželenega učinka, 
ter da se imetniku dovoljenja za promet in 
nacionalnim pristojnim organom olajšajo 
nadaljnje preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Sistem farmacovigilance je učinkovit zgolj toliko, kot so ustrezni podatki v posameznih 
poročilih. Predlagano dodatno besedilo k členu 108 bi zagotovilo skladnost vsebine za 
obrazce poročanja, ki jih zdravstveni delavci in bolniki uporabljajo za poročanje o neželenih 
učinkih neposredno sistemu Skupnosti Eudravigilance.
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Predlog spremembe 263
Horst Schnellhardt

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 23
Direktiva 2001/83/ES
Člen 116 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi držav članic začasno 
prekličejo, umaknejo, ukinejo ali 
spremenijo dovoljenje za promet, kadar se 
pokaže, da je zdravilo škodljivo ali ni 
terapevtsko učinkovito ali razmerje med 
tveganji in koristmi ni ugodno ali kadar 
njegova kakovostna in količinska sestava 
ne ustrezata deklarirani. Šteje se, da 
zdravilo terapevtsko ni učinkovito, če se 
ugotovi, da z njim ni mogoče doseči 
terapevtskih rezultatov. 

Pristojni organi držav članic začasno 
prekličejo, umaknejo, ukinejo ali 
spremenijo dovoljenje za promet, kadar se 
pokaže, da je zdravilo škodljivo ali ni 
terapevtsko učinkovito ali razmerje med 
tveganji in koristmi ni ugodno ali kadar 
njegova kakovostna in količinska sestava 
ne ustrezata deklarirani. Šteje se, da 
zdravilo terapevtsko ni učinkovito, če ni 
mogoče ugotoviti, da je z njim mogoče 
doseči terapevtske rezultate. 

Or. de

Obrazložitev

Ni mogoče dokazati, da se ne da doseči terapevtskih rezultatov. 

Predlog spremembe 264
Peter Liese, Chris Davies, Åsa Westlund

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 119 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24a. Vstavi se naslednji člen:
Člen 119a

Spremljanje in varstvo okolja
Države članice imenujejo enega ali več 
nacionalnih organov, da spremljajo 
škodljive vplive zdravil na okolje za javno 
zdravje ali okolje. Če kateri koli izmed teh 
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organov ugotovi okoljsko tveganje, ki je 
večje od tveganja, navedenega pri 
vrednotenju v skladu s členom 8(3)(ca), 
ali če najde nove škodljive vplive na 
okolje, te ugotovitve nemudoma predloži 
Evropski agenciji za vrednotenje zdravil 
in pristojnim organom. Agencija po 
prejemu takšnih informacij presodi, ali 
razmerje med tveganjem in koristmi še 
naprej ostaja ugodno ob upoštevanju 
novih dognanj. To ne sme imeti za 
posledico odvzema dovoljenja za zdravila, 
ki so potrebna za zdravljenje življenjsko 
nevarnih ali hudih bolezni.

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski ostanki so prisotni v pitni vodi in površinskih vodah v skoraj vseh državah 
članicah. Ker so svetovni viri pitne vode omejeni, je treba izvire pitne vode zaščititi pred 
onesnaženjem. Če tega ne bomo storili, se bo neizogibna in neprostovoljna izpostavljenost 
nosečnic farmacevtskim snovem povečala, s tem pa se bo povečalo tudi tveganje za 
nepravilno rast zarodkov.

Predlog spremembe 265
Mihailis Tremopulos (Michail Tremopoulos)

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 24 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 119 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

24a. Vstavi se naslednji člen:
Člen 119a
Spremljanje stanja okolja
Države članice imenujejo enega ali več 
organov za spremljanje škodljivih vplivov, 
ki ga imajo zdravila na okolje. Če kateri 
koli izmed teh organov ugotovi okoljsko 
tveganje, ki je večje od tveganja, 
navedenega pri vrednotenju v skladu s 
členom 8(3)(ca), ali če najde nove 
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škodljive vplive na okolje, te ugotovitve 
nemudoma predloži pristojnim organom. 
Pristojni organ po prejemu takšnih 
informacij presodi, ali razmerje med 
tveganjem in koristmi še naprej ostaja 
ugodno ob upoštevanju novih dognanj. 

Or. en

Obrazložitev

Farmakovigilanco je treba razširiti tudi na škodljive vplive na okolje. 

Predlog spremembe 266
János Áder

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Glede na zahtevo za vključitev povzetka 
glavnih informacij za varno in učinkovito 
uporabo zdravila v povzetek glavnih 
značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo, ki sta določena  v točki 3a člena 
11 in točki (aa) člena 59(1) Direktive 
2001/83/ES, ki je bila spremenjena s to 
direktivo, države članice poskrbijo za to, 
da se zahteva  uporablja za dovoljenje za 
promet, izdano pred datumom, določenim 
v drugi alineji prvega odstavka člena 3 te 
direktive, od podaljšanja navedenega 
dovoljenja, ali od izteka treh let od 
navedenega datuma, odvisno od tega, kaj 
nastopi prej.

1. Glede na zahtevo, da je v povzetku 
glavnih značilnosti zdravila in navodilu za 
uporabo po potrebi treba navesti, da se za 
to zdravilo izvaja intenzivno spremljanje 
oziroma da se ustrezno navede nova 
informacija, države članice poskrbijo za 
to, da se zahteva uporablja za dovoljenje za 
promet, izdano pred datumom, določenim 
v drugi alineji prvega odstavka člena 3 te 
direktive, od podaljšanja navedenega 
dovoljenja ali od izteka treh let od 
navedenega datuma, odvisno od tega, kaj 
nastopi prej.

Or. hu

Obrazložitev

Glej prejšnjo spremembno in obrazložitev.
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Predlog spremembe 267
Philippe Juvin

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.

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Vstavitev povzetka osnovnih informacij je odveč (ker je povzetek glavnih značilnosti 
proizvoda (PGZP) že sam po sebi povzetek pomembnih informacij) ter lahko povzroča zmedo 
pri bolnikih (ti lahko spregledajo pomembne informacije, vpisane v PGZP, ne pa v povzetek 
ključnih informacij) in težave z berljivostjo (npr. navodilo za uporabo, objavljeno v več 
jezikih). 

Predlog spremembe 268
Pilar Ayuso

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 

črtano
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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

Obrazložitev

Il parait contre productif de créer une nouvelle rubrique « informations essentielles » sur le 
résumé des caractéristiques du produit et la notice. En effet, le résumé des caractéristiques du 
produit et la notice sont déjà un résumé d’informations dites essentielles. Aussi intégrer un 
nouveau paragraphe « informations essentielles » dénaturerait le reste du résumé des 
caractéristiques du produit et la notice où des informations importantes figurent déjà. Le 
risque serait que le professionnel de santé ou le patient ne se polarise que sur la nouvelle 
rubrique « informations essentielles » et négligent à tort les autres parties.De plus, l’ajout 
d’une nouvelle rubrique augmenterait la complexité et la longueur du résumé des 
caractéristiques du produit et de la notice ce qui en découragerait la lecture. 

Predlog spremembe 269
Michèle Rivasi

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 

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 
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podaljšanja navedenega dovoljenja za 
promet ali po izteku triletnega obdobja, ki 
se začne na navedeni datum, kar nastopi 
prej.

dovoljenja za promet ali po izteku 
triletnega obdobja, ki se začne na navedeni 
datum, kar nastopi prej. 

Or. en

Obrazložitev

Uvedba povzetka je problematična, še toliko bolj, ker njegovi elementi niso opredeljeni.  
Predstavlja tveganje, da bodo bolniki prebrali le ta del, ne pa celotnih navodil za uporabo, 
kot bi morali. Z vstavitvijo povzetka težave z berljivostjo navodil za uporabo niso odpravljene. 
Namesto tega jih je treba odpraviti s ponovnim pregledom določb na navodilih za uporabo.

Predlog spremembe 270
Andres Perello Rodriguez

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 2a
Prehodna določba

1. Države članice morajo poskrbeti, da se 
zahteva iz odstavka 3 člena 107 te 
direktive, da imetniki dovoljenj za promet 
po elektronski poti predložijo informacije 
o domnevnih neželenih učinkih, ki bodo 
vključene v podatkovno bazo 
Eudravigilance, uvede, ko bo 
funkcionalnost podatkovne baze 
omogočala popolna poročila o neželenih 
učinkih ustrezne kakovosti z nujnimi 
podatki o zdravju, kodificiranimi podatki 
o zdravilih, primernim razlikovanjem 
poročil o spremljanju in izločitvijo 
podvojenih primerov.
2. Upravni odbor Agencije mora na 
podlagi rezultatov neodvisne revizije 
potrditi izpolnjevanje v prejšnjem 
odstavku omenjene funkcionalnosti.

Or. es
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Obrazložitev

La propuesta de la Comisión en relación con el procesamiento de la información sobre los 
casos de sospechas de reacciones adversas que reciben las compañías titulares implica un 
cambio sustancial en relación con los procedimientos actuales.

No parece por tanto prudente que este nuevo procedimiento comience a funcionar sin 
garantías de una funcionalidad adecuada de Eudravigilance. Hay que tener en cuenta que 
Eudravigilance recibe en el sistema propuesto datos de fuentes diferentes, lo que implica 
mayores oportunidades para que se introduzca información incorrecta.

Por ello, es imprescindible evitar que la base de datos Eudravigilance contenga informes:

- sin los datos de salud mínimos y válidos sobre la sospecha de una reacción adversa,

- con datos introducidos sobre los medicamentos que no permitan identificar sus 
principios activos mediante un sistema de codificación común,

- que se contabilice y se evalúen como casos distintos un mismo caso recibido en 
diferentes momentos o desde diferentes fuentes (compañías, autoridades nacionales, 
la propia Agencia Europea de Medicamentos).


