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Predlog spremembe 3
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni utemeljen. Ne določa ustrezne strategije obveščanja glede na potrebe bolnikov, 
temveč je v resnici osredinjen le na to, da bi industrijski sektor dobil pravico za razširjanje 
„informacij“. Razlikovanje med oglaševanjem in informacijami je zabrisano, kar je najbolj 
razvidno iz poskusa, da bi dovolili objavo „informacij“ v tiskanih medijih. Ustrezna strategija 
obveščanja mora biti veliko obširnejša, voditi pa jo morajo oblasti, ne farmacevtska podjetja. 
Nova Komisija mora pripraviti nov predlog, da ga ne bo treba Evropskemu parlamentu v 
celoti predelati.

Predlog spremembe 4
Gilles Pargneaux

Predlog uredbe – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. fr

Obrazložitev

Taki zakonodajni predlogi omogočajo farmacevtskim podjetjem neposredno oglaševanje. Zdi 
se, da Evropska komisija predlaga spremembo veljavne zakonodaje le, da bi ugodila 
poslovnim interesom farmacevtskih podjetij z razširitvijo njihovih trgov. To ni ne v interesu 
evropskih državljanov niti držav članic. Prav nasprotno pomeni večje stroške in tveganje za 
bolnike. Navedeni predlogi morajo biti v celoti revidirani.



PE441.030v01-00 4/22 AM\813618SL.doc

SL

Predlog spremembe 5
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Za primerno financiranje teh dejavnosti 
v zvezi z informacijami je treba zagotoviti 
zbiranje pristojbin, ki jih Agencija 
zaračuna imetnikom dovoljenj za promet.

(5) Za primerno financiranje teh dejavnosti 
v zvezi s spremljanjem sporočil imetnika 
dovoljenja za javnost je treba zagotoviti 
zbiranje pristojbin, ki jih Agencija 
zaračuna imetnikom dovoljenj za promet.

Or. en

Predlog spremembe 6
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 9(4) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) osnutek povzetka glavnih 
značilnosti zdravila, kot je navedeno v 
členu 11 Direktive 2001/83/ES; Navajati 
mora druge razpoložljive možnosti 
zdravljenja ter ali novo zdravilo prinaša 
prednosti za zdravljenje. Omenjati mora 
tudi izide glasovanja znotraj znanstvenih 
odborov Agencije, zlasti število glasov v 
prid zdravilu;“

Or. en

Obrazložitev

Bolnike zanimajo zlasti primerjalne informacije. Take informacije bi morale biti vključene v 
povzetku glavnih značilnosti zdravila.
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Predlog spremembe 7
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo)
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 9(4) se točka (a) nadomesti z 
naslednjim:
„(a) osnutek povzetka glavnih 
značilnosti zdravila, kot je navedeno v 
členu 11 Direktive 2001/83/ES; Navajati 
mora druge razpoložljive možnosti 
zdravljenja ter ali novo zdravilo prinaša 
prednosti za zdravljenje. Omenjati mora 
tudi izide glasovanja znotraj znanstvenih 
odborov Agencije, zlasti število glasov v 
prid zdravilu;“

Or. en

Obrazložitev

Zanesljive in primerljive informacije omogočajo državljanom ozaveščeno izbiro. Nekateri 
povzetki glavnih značilnosti in navodila za uporabo zdravil že zagotavljajo primerjalne 
informacije, vendar bi bilo to treba razširiti na vsa zdravila. Informacije o izidih glasovanja 
znotraj znanstvenih odborov Agencije so najboljša praksa za preglednost. Zagotavljajo zelo 
pomembne informacije zdravstvenim delavcem in jim tako omogočajo boljše razumevanje 
postopka odločanja v zvezi z odobritvijo novega zdravila.

Predlog spremembe 8
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 9(4) se točka (e) nadomesti z 
naslednjim:
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„(e) poročilo o oceni, ki naj v prilogi 
vključuje predhodno poročilo o zdravilu, 
ki ga pripravi poročevalec, pa tudi 
pripombe imetnika dovoljenja za promet“;

Or. en

Obrazložitev

Informacije o izidih glasovanja znotraj znanstvenih odborov Agencije in vključitev 
predhodnega poročila poročevalcev ter pripomb imetnikov dovoljenja za promet so najboljša 
praksa za preglednost. Zagotavljajo zelo pomembne informacije zdravstvenim delavcem in 
jim tako omogočajo boljše razumevanje postopka odločanja v zvezi z odobritvijo novega 
zdravila.

Predlog spremembe 9
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 b (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1b) V členu 9(4) se točka (e) nadomesti z 
naslednjim:
„(e) poročilo o oceni, ki naj v prilogi 
vključuje predhodno poročilo o zdravilu, 
ki ga pripravijo poročevalci, pa tudi 
pripombe imetnika dovoljenja za promet;“

Or. en

Obrazložitev

Zanesljive in primerljive informacije omogočajo državljanom ozaveščeno izbiro. Nekateri 
povzetki glavnih značilnosti in navodila za uporabo zdravil že zagotavljajo primerjalne 
informacije, vendar bi bilo to treba razširiti na vsa zdravila. Vključitev predhodnega poročila 
poročevalcev in pripomb imetnikov dovoljenja za promet v poročilo o oceni je najboljša 
praksa za preglednost. Zagotavljajo zelo pomembne informacije zdravstvenim delavcem in 
jim tako omogočajo boljše razumevanje postopka odločanja v zvezi z odobritvijo novega 
zdravila.
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Predlog spremembe 10
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo) Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka e a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) V členu 9(4) se doda naslednja 
točka:
„(ea) javni povzetek poročila o oceni iz 
člena 13(3)“.

Or. en

Predlog spremembe 11
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 c (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 9 – odstavek 4 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1c) V členu 9(4) se doda naslednja 
točka:
(ea) javni povzetek poročila o oceni iz 
člena 13(3).

Or. en

Obrazložitev

Zanesljive in primerljive informacije omogočajo državljanom ozaveščeno izbiro. Nekateri 
povzetki glavnih značilnosti in navodila za uporabo zdravil zagotavljajo primerjalne 
informacije, vendar bi bilo to treba razširiti na vsa zdravila. Informacije o izidih glasovanja 
znanstvenih odborov Evropske agencije za zdravila, predhodno poročilo poročevalcev ter 
pripombe imetnikov dovoljenja za promet so najboljša praksa za preglednost. Zagotavljajo 
pomembne informacije zdravstvenim delavcem in jim tako omogočajo boljše razumevanje 
postopka odločanja v zvezi z odobritvijo novega zdravila.
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Predlog spremembe 12
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 d (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 10 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1d) Člen 10(6) se nadomesti z 
naslednjim:
„6. Agencija razširi in javno objavi 
dokumente, navedene v točkah (a), (b), 
(c), (d), (e) in (ea) člena 9(4).“

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe zagotavlja skladnost s členom 13(3), katerega namen je izboljšati 
javni dostop do informacij za nova zdravila.

Predlog spremembe 13
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 e (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 13 (3) – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1e) Drugi pododstavek člena 13(3) se 
nadomesti z naslednjim:
„Evropsko javno poročilo o oceni 
zdravila (EPAR) vključuje povzetek, 
pisan tako, da je razumljiv javnosti. 
Povzetek vsebuje [...] del, ki se nanaša na 
pogoje uporabe zdravila ter del, v 
katerem so navedene druge razpoložljive 
možnosti zdravljenja in ali novo zdravilo 
prinaša prednosti za zdravljenje.“

Or. en
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Obrazložitev

Zanesljive in primerljive informacije omogočajo državljanom ozaveščeno izbiro. Nekateri 
povzetki glavnih značilnosti in navodila za uporabo zdravil zagotavljajo primerjalne 
informacije, vendar bi bilo to treba razširiti na vsa zdravila. V delu Zakaj je bil ta proizvod 
odobren? bi morale biti na primer navedene druge razpoložljive možnosti zdravljenja, če 
obstajajo, ter ali zdravilo prinaša dodano vrednost za zdravljenje v smislu učinkovitosti, 
varnosti ali ustreznosti.

Predlog spremembe 14
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 e (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1e) V členu 13(3) se drugi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
„Evropsko javno poročilo o oceni 
zdravila (EPAR) vključuje povzetek, 
pisan tako, da je razumljiv javnosti. 
Povzetek vsebuje [...] del, ki se nanaša na 
pogoje uporabe zdravila ter del, v 
katerem so navedene druge razpoložljive 
možnosti zdravljenja in ali novo zdravilo 
prinaša prednosti za zdravljenje.“

Or. en

Obrazložitev

Zanesljive in primerljive informacije omogočajo državljanom ozaveščeno izbiro. Nekateri 
povzetki glavnih značilnosti in navodila za uporabo zdravil zagotavljajo primerjalne 
informacije, vendar bi bilo to treba razširiti na vsa zdravila. V delu Zakaj je bil ta proizvod 
odobren? bi morale biti na primer navedene druge razpoložljive možnosti zdravljenja, če 
obstajajo, ter ali zdravilo prinaša dodano vrednost za zdravljenje v smislu učinkovitosti, 
varnosti ali ustreznosti.
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Predlog spremembe 15
Jiří Maštálka

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 60 dneh po prejemu 
obvestila. Če Agencija ne ugovarja v 60 
dneh, se informacije štejejo za sprejete in 
se lahko objavijo.

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 120 dneh po 
prejemu obvestila. Če Agencija ne 
ugovarja v 120 dneh, se informacije štejejo 
za sprejete in se lahko objavijo. Imetnik 
dovoljenja za promet je še vedno v celoti 
odgovoren in pristojen za informacije, 
zagotovljene v vseh primerih.

Or. en

Obrazložitev

Bistveno je podaljšati rok za oceno informacij, da bi izpolnili organizacijske potrebe Agencije 
in zagotovili, da so podjetja še naprej v celoti odgovorna za informacije, ki jih zagotavljajo 
širši javnosti.

Predlog spremembe 16
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 60 dneh po prejemu 
obvestila. Če Agencija ne ugovarja v 60 
dneh, se informacije štejejo za sprejete in 

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 120 dneh po 
prejemu obvestila. Če Agencija ne 
ugovarja v 120 dneh, se informacije štejejo 
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se lahko objavijo. za sprejete in se lahko objavijo.

Imetnik dovoljenja za promet je še vedno v 
celoti odgovoren in pristojen za 
informacije, zagotovljene v vseh primerih.

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da se pričakuje, da bo Evropska agencija za zdravila ocenila zahtevek v 2,5 
dneh, je 60-dnevni rok za tiho privolitev prekratek. Drugače bi to spodbudilo industrijski 
sektor, da bi predložil več obvestil, kot jih Agencija lahko obravnava, in tako dejansko 
dosegel tiho privolitev. Treba je izrecno navesti, da podjetja ostanejo v celoti odgovorna za 
informacije, ki jih zagotavljajo širši javnosti, tudi če Agencija ni ugovarjala.

Predlog spremembe 17
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če Agencija zahteva spremembe 
dokumenta, ki ga je predložil imetnik 
dovoljenja za promet, in če ta ponovno 
predloži izboljšani predlog v 30 delovnih 
dneh, mora imetnik dovoljenja za promet 
imeti možnost, da uporabi pospešeni 
postopek. Agencija odgovori na nov 
predlog v 60 delovnih dneh.
Za to oceno Agencija imetniku dovoljenja 
za promet zaračuna novo pristojbino.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost postopka s skrajšanjem časa za 
oceno s 120 na 60 dni, če imetnik dovoljenja za promet v 30 dneh popravi dokument, ki ga je 
predložil.
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Predlog spremembe 18
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če mora Agencija podati pripombe ali 
ugovore na dokument, ki ga je predložil 
imetnik dovoljenja za promet, Agencija 
imetniku dovoljenja za promet zaračuna 
dvojno pristojbino iz odstavka 4.

Or. en

Obrazložitev

Če mora Agencija ugovarjati sporočilom, predloženim v odobritev, bo njeno osebje za to 
potrebovalo več časa. To pomeni večjo obremenitev virov kot preprosta odobritev dokumenta 
brez sprememb.

Predlog spremembe 19
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 57(1) se točka (d) nadomesti 
z naslednjim:
„d. zagotavljanje razširjanja informacij 
o neželenih učinkih zdravil, odobrenih v
Uniji, z bazo podatkov, ki je stalno 
dostopna vsem državam članicam, 
zdravstvenim delavcem, imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti, [...] pri 
čemer je zagotovljeno varstvo osebnih 
podatkov;“

Or. en
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Obrazložitev

Podatki o neželenih učinkih, ki so jih utrpeli bolniki, iz baze podatkov Eudravigilance, 
omenjeni v tem členu, so v javnem interesu. Da bi preprečili ponovni pojav neželenih učinkov 
in škodo, ki bi nastala zaradi uporabe zdravil v prihodnje, jih morajo analizirati zdravstveni 
organi in imetnik dovoljenja za promet, pa tudi neodvisni raziskovalci. zdravstveni delavci, 
strokovne organizacije bolnikov in potrošnikov.

Predlog spremembe 20
Thomas Ulmer

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 1 – točka ua (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 57(1) se doda naslednja 
točka:
„(ua) spodbujanje obstoječih virov 
neodvisnih zanesljivih zdravstvenih 
informacij.“

Or. en

Obrazložitev

Obstaja veliko virov neodvisnih in z dokazi podprtih informacij o možnostih zdravljenja, ki so 
na razpolago v Evropski uniji. Ti viri upoštevajo kulturne posebnosti in okolje za 
prebivalstvo, tudi zdravstvene dejavnike. Razvijajo jih zdravstveni organi, agencije za 
zdravila, zdravstveni organi za oceno, ponudniki zdravstvenih storitev, zdravstveni delavci, 
potrošniške organizacije in neodvisne organizacije bolnikov. Te vire informacij je treba 
dejavno promovirati v širši javnosti.

Predlog spremembe 21
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 a (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 1 – točka u a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 57(1) se doda naslednja 
točka:
„(ua) spodbujanje obstoječih virov 
neodvisnih zanesljivih zdravstvenih 
informacij.“

Or. en

Obrazložitev

Obstaja veliko virov neodvisnih in z dokazi podprtih informacij o možnostih zdravljenja, na 
razpolago v Evropski uniji. Ti viri upoštevajo kulturne posebnosti in okolje za prebivalstvo, 
tudi zdravstvene dejavnike. Razvijajo jih zdravstveni organi, agencije za zdravila, zdravstveni 
organi za oceno, ponudniki zdravstvenih storitev, zdravstveni delavci, potrošniške 
organizacije in neodvisne organizacije bolnikov. Te vire informacij je treba dejavno 
promovirati v širši javnosti.

Predlog spremembe 22
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 b (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2b) V členu 57 se odstavek 2 nadomesti z:
„2. Baza podatkov, predvidena v 
odstavku 1(1), vključuje najnovejšo 
različico:
– povzetkov glavnih značilnosti zdravila,
– navodil za uporabo zdravila za bolnika 
ali uporabnika,
– podatkov, prikazanih na ovojnini, v 
katerih mora biti navedeno vsaj 
mednarodno nelastniško ime,
– modelov sekundarne ali primarne 
embalaže, pa tudi embalaže vse druge 
opreme v paketu,



AM\813618SL.doc 15/22 PE441.030v01-00

SL

– pogojev za dovoljenja, za pridobitev 
katerih veljajo posebne obveznosti, kot je 
navedeno v čelnih 14(7) in 14(8), skupaj z 
rokom za njihovo izpolnitev in po potrebi 
povezavo na rezultate študij po pridobitvi 
ali načrtov za obvladovanje tveganja, ko 
so pripravljeni;
– Evropska javna poročila o oceni 
zdravila, vključno z njihovimi povzetki, 
napisanimi v uporabniku prijaznem jeziku 
za javnost, kot je navedeno v členu 13(3);
– za posodobitve Evropskih javnih poročil 
o oceni zdravil (spremembe ali ukrepi, 
sprejeti po pridobitvi dovoljenja), 
povezanih z varnostnimi vprašanji, 
popolnih poročil Odbora za zdravila za 
uporabo v humani medicini;
– javnih poročil o oceni zdravila in, če so 
na razpolago, njihovih povzetkov, 
napisanih v uporabniku prijaznem jeziku 
za javnost;
– rednih poročil o varnosti zdravil, poročil 
o oceni in, če so na razpolago, povzetkov, 
napisanih v uporabniku prijaznem jeziku
za javnost.
Vsebovati mora tudi datum, ko je bilo 
dovoljenje za promet dodeljeno, in 
postopek, po katerem je bilo izdano 
(centralizirano, decentralizirano ali z 
vzajemnim priznavanjem).
Baza podatkov se razvija postopoma: 
prednost dobijo zdravila, odobrena po 
tej uredbi, in tista, ki so odobrena po 
poglavju 4 naslova III Direktive 
2001/83/ES in Direktive 2001/82/ES. 
Baza podatkov se bo širila, da bo 
vključevala vsa zdravila z dovoljenjem 
za promet znotraj Evropske unije. To se 
doseže: *.
Uporaba te baze podatkov med evropskimi 
državljani se dejavno spodbuja. V ta 
namen vsaka spletna stran imetnika 
dovoljenja za promet, ki se nanaša na 
zdravila na recept, vsebuje opazno 
povezavo na ustrezno spletno stran zbirke 



PE441.030v01-00 16/22 AM\813618SL.doc

SL

podatkov Eudrapharm.
Baza podatkov vključuje sklice na 
podatke o kliničnih preskušanjih, ki se 
izvajajo, so bila opuščena ali pa so že 
zaključena in jih hranijo v bazi 
podatkov o kliničnih preskušanjih, 
predvideni v členu 11 Direktive 
2001/20/ES (v nadaljnjem besedilu baza 
podatkov EudraCT).“
* UL: vstaviti datum pet let po začetku veljavnosti 
te uredbe.

Or. en

Obrazložitev

Baza podatkov Eudrapharm bi morala postati glavni vir potrjenih informacij javnosti, da bi 
se spoprijeli z razlikami v dostopu do zakonsko predpisanih informacij v EU. Povezava s 
spletnih strani imetnika dovoljenja za promet do zbirke podatkov Eudrapharm bi zagotovila, 
da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek dostop do preverjenih informacij o zdravilih na 
recept, ki jih pripravi nekomercialen vir. Povezave do baze podatkov EudraCT bi omogočile 
lažje dostopanje do rezultatov študije. Ti so bistveni za razvoj in razumevanje z dokazi 
podprtih informacij.

Predlog spremembe 23
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 c (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2c) V členu 57 se doda naslednji 
odstavek: 
„2a. V bazi podatkov EudraCT se javno 
objavijo:
– protokole za študije in posledične 
spremembe protokolov za študije;
– vzorec obrazca prostovoljnega soglasja, 
ki se razdeljuje bolnikom;
– izjavo, iz katere je razvidno, da klinična 
preskušanja, opravljena zunaj Evropske 
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unije, izpolnjujejo etične zahteve Direktive 
2001/20/ES iz člena 6(1);
– roke za zaključek študije;
– podrobne rezultate študije, ki se dajo na 
razpolago najkasneje leto dni po 
zaključku študije.“

Or. en

Obrazložitev

Rezultati študije so bistveni za razvoj in razumevanje z dokazi podprtih informacij. Sodelujoči 
se strinjajo, da bodo sodelovali pri kliničnih preskušanjih, tudi zato, ker bo to pripomoglo k 
napredovanju znanosti in nenazadnje pomagati javnosti. Zato morajo biti rezultati študije na 
razpolago neodvisnim raziskovalcem. Zagotoviti jim je treba dostop do vseh kliničnih 
podatkov, predloženih Evropski agenciji za zdravila.

Predlog spremembe 24
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 d (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2d) V členu 57 se doda naslednji 
odstavek: 
„2b. Vsa klinična preskušanja, ki jih 
izvaja imetnik dovoljenja za promet s 
sedežem v Evropi ali tretja stranka v 
njegovem imenu, mora biti registrirana v 
bazi podatkov EudraCT, ne glede na to, 
ali se klinična preskušanja izvajajo v 
Evropi ali v tretjih državah.“

Or. en

Obrazložitev

Ker se vse več kliničnih preskušanj izvaja zunaj Evrope, je treba vsa preskušanja, ki jih 
izvajajo farmacevtske družbe s sedežem v Evropi, pa tudi tista, ki jih izvajajo tretje stranke 
(pogodbene raziskovalne organizacije) v njihovem imenu, registrirati v bazi podatkov 
EudraCT.
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Predlog spremembe 25
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 e (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 59 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2e) Odstavek 4 člena 59 se nadomesti z 
naslednjim:
„4. Če ni drugače predvideno v tej 
uredbi, Direktivi 2001/83/ES ali v 
Direktivi 2001/82/ES in obstaja osnovni 
spor o znanstvenih priporočilih in 
sklepih ter je zadevna institucija v 
državi članici, potem agencija in zadevni 
nacionalni organ sodelujeta, da razrešita 
vprašanje ali pripravita skupen 
dokument, ki ustrezno pojasnjuje točke 
znanstvenega spora. Ta dokument se 
objavi in je javno dostopen takoj po 
sprejetju.“

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je dati na razpolago znanstvene informacije in zagotoviti 
preglednost postopka odločanja.

Predlog spremembe 26
Carl Schlyter

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2f) V členu 62(2) se prvi pododstavek 
nadomesti z naslednjim:
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„2. Države članice posredujejo agenciji 
imena nacionalnih strokovnjakov z 
dokazanimi izkušnjami pri vrednotenju 
zdravil, ki bi bili na voljo za delo v 
delovnih skupinah ali znanstvenih 
svetovalnih skupinah Odbora za 
zdravila za humano uporabo, Odbora za 
zdravila rastlinskega izvora ali Odbora 
za zdravila za veterinarsko uporabo, 
skupaj z navedbo kvalifikacij, posebnih 
strokovnih področjih in izjavo o 
interesih.“

Or. en

Obrazložitev

Izjavo o interesih je treba posredovati že z zahtevkom.

Predlog spremembe 27
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 g (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 62 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2g) V členu 62 se vstavi naslednji 
odstavek:
„2a. Imetniki dovoljenja za promet 
zagotovijo Agenciji in nacionalnim 
pristojnim organom popoln seznam plačil 
in sponzorstev katerikoli organizaciji 
bolnikov, organizaciji potrošnikov, 
organizaciji zdravstvenih delavcev, 
strokovni družbi, posameznim 
zdravstvenim delavcem, političnim 
strankam in mnenjskemu vodji, ki 
presegajo 10 EUR. Ta seznam mora biti 
javno dostopen.“

Or. en
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Obrazložitev

Razkritje plačil in sponzorstev bi bolnikom in potrošnikom omogočilo, da bi preverili, ali sta 
zdravstveni delavec, s katerim se želijo posvetovati, ali organizacija, ki se ji želijo pridružiti, 
povezana s farmacevtsko industrijo. To je pomembna informacija, ki pomaga oceniti dane 
informacije in upoštevati okoliščine. V Franciji in v Združenem kraljestvu morajo 
farmacevtske družbe letno prijaviti pristojnim organom plačila organizacijam bolnikov.

Predlog spremembe 28
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 h (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 63 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2h) Odstavek 2 člena 63 se nadomesti z 
naslednjim:
„Člani uprave, člani odborov, 
poročevalci in strokovnjaki nimajo 
finančnih ali drugih interesov v 
farmacevtski industriji, ki bi lahko 
vplivali na njihovo nepristranost. 
Obvežejo se, da bodo delovali v interesu 
javnosti in neodvisno ter letno objavijo 
svoje finančne deleže. Vsi posredni 
interesi, ki bi lahko bili povezani s to 
industrijo, se vnesejo v register, ki ga 
vodi agencija in ki je javnosti dostopen 
na njeni spletni strani.“

Or. en

Obrazložitev

Veljavni zakon zagotavlja le dostop do izjav o interesih v pisarnah Agencije. Nesprejemljivo 
je, da bi bilo treba potovati v London, da bi jih preverili. Biti morajo javno dostopne na 
spletni strani.
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Predlog spremembe 29
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 i (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 63 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2i) V členu 63 se doda naslednji 
odstavek: 
„2a. Agencija javno objavi:
– podrobne dnevne rede sej svojih 
odborov in delovnih skupin najkasneje na 
dan pred sejo,
– zapisnike sej, vključno s seznamom vseh 
udeleženih strokovnjakov in 
strokovnjakov, ki se seje zaradi navzkrižja 
interesov niso smeli udeležiti, pa tudi opis 
sprejetih sklepov, podrobnosti glasovanja 
ter razlago glasovanja, vključno z 
manjšinskimi mnenji.“

Or. en

Obrazložitev

Zagotoviti je treba popolno preglednost postopka odločanja glede zdravil in javni dostop do 
znanstvenih podatkov.

Predlog spremembe 30
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 j (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 63 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2j) V členu 63 se doda naslednji 
odstavek: 
„2b. Seje odborov Agencije so odprte za 
javnost. Objavijo se na spletni strani 
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Evropske agencije za zdravila. Objava 
vsebuje informacije o možnih načinih 
sodelovanja javnosti. Dostop do 
referenčnih dokumentov se zagotovi vsem 
udeležencem seje.“

Or. en

Obrazložitev

Seje strokovnih svetovalnih odborov Evropske agencije za zdravila morajo biti javne, podobo 
kot strokovni svetovalni odbori Ameriške uprave za hrano in zdravila, kar bo omogočilo
odprte razprave in udeležbo javnosti na seji. To zagotavlja večjo preglednost postopka 
odločanja in spodbuja dostop javnosti do znanstvenih informacij.

Predlog spremembe 31
Carl Schlyter

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 k (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 80 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2k) V členu 80 se doda naslednji 
odstavek: 
„Varovanje poslovne skrivnosti se odobri 
le, če je vlagatelj jasno dokazal, da bi 
razkritje informacij povzročilo nerazumno 
stopnjo poseganja v poslovne interese 
imetnika dovoljenja za promet . Varovanje 
poslovne skrivnosti ne sme veljati za ves 
dokument ali določene vrste dokumentov, 
ampak se omeji na odstranitev določenih 
podatkovnih elementov, pod pogojem, da 
ne obstaja prevladujoči javni interes za 
razkritje.“

Or. en


