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Predlog spremembe 23
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Navedba sklicevanj 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ob upoštevanju mnenja Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov¹, 
1 UL C 229, 23.9.2009, str. 19.

Or. en

Predlog spremembe 24
Antonyia Parvanova

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. Bolnike in 
zdravstvene delavce je treba spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, ki so označena z 
ustrezno kratko obrazložitvijo v povzetku 
značilnosti zdravila in 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
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Obrazložitev

Posebna navedba za zdravila, za katera se izvede študija po pridobitvi dovoljenja, bo v pomoč 
tako strokovnjakom kot bolnikom pri prepoznavanju novih zdravil pod podrobnim nadzorom 
in bi lahko povečala njihovo ozaveščenost glede poročanja o neželenih učinkih, ki bi se lahko 
pojavili.

Predlog spremembe 25
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 
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 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 
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.
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Predlog spremembe 26
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

Vključitev povzetka osnovnih informacij o zdravilu je odveč (povzetek glavnih značilnosti 
zdravila je že sam po sebi sinteza pomembnih informacij) in lahko zmede bolnike (ti lahko 
spregledajo pomembne informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ne pa v povzetku 
osnovnih informacij) ter otežuje berljivost (na primer v navodilih za uporabo v več jezikih). 

Predlog spremembe 27
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da se zagotovi tesno sodelovanje 
držav članic na področju farmakovigilance, 
je treba pooblastilo skupine za 
usklajevanje, ustanovljene s členom 27 
Direktive 2001/83/ES, razširiti tako, da 
vključuje preučevanje vprašanj v zvezi s 
farmakovigilanco vseh zdravil, za katera so 
dovoljenje za promet izdale države članice. 
Skupino za usklajevanje je treba zaradi 
izpolnjevanja nove naloge okrepiti s 
sprejetjem jasnih pravil glede zahtevane 
ravni strokovnega znanja in izkušenj, 
sprejetjem mnenj, preglednosti, 

(12) Da se zagotovi tesno sodelovanje 
držav članic na področju farmakovigilance, 
ki bo temeljilo na strokovnem znanju 
sistemov farmakovigilance v državah 
članicah, je treba ustanoviti novo skupino 
za usklajevanje, ki bo posebej odgovorna 
za to področje in bo preučevala vprašanja 
v zvezi s farmakovigilanco vseh zdravil, za 
katera so dovoljenje za promet izdale 
države članice. Novo skupino za 
usklajevanje je treba zaradi izpolnjevanja 
te naloge okrepiti s sprejetjem jasnih pravil 
glede zahtevane ravni strokovnega znanja 
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neodvisnosti in poslovne skrivnosti njenih 
članov ter potrebe po sodelovanju med 
Skupnostjo in državnimi organi.

in izkušenj, sprejetjem mnenj, preglednosti, 
neodvisnosti in poslovne skrivnosti njenih 
članov ter potrebe po sodelovanju med 
Skupnostjo in državnimi organi.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni. 

Predlog spremembe 28
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 zdravil na področju
farmakovigilance.

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preveč omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila, temveč poudarja le analizo tveganja. Odbor pa je pristojen za vsa vprašanja v zvezi 
s farmakovigilanco (predlog uredbe, člen 1(12)).
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Predlog spremembe 29
Bernadette Vergnaud

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) Za izboljšanje strokovnosti v 
farmakovigilanci na ravni Skupnosti mora 
imeti država članica možnost, da se njene 
skupine izobražujejo pri specializiranih 
skupinah v drugi državi članici.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice se ne bi smele izogniti svoji odgovornosti na področju farmakovigilance.

Predlog spremembe 30
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, obdobja 
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 določenih časovnih 
presledkih, kadar je treba oceniti tveganje 
ali pregledati ustreznost informacij o 
zdravilu.

Or. fr
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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 31
Bernadette Vergnaud

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. Zato je treba zagotoviti 
posredno prejemanje dodatnih sredstev. 
Upravljanje navedenih zbranih sredstev pa 
mora biti pod stalnim nadzorom pristojnih 
nacionalnih organov, da se zagotovi 
njihova neodvisnost.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotovljena mora biti popolna finančna neodvisnost dejavnosti farmakovigilance. Zato se je 
treba izogibati pobiranju neposrednih pristojbin, ki lahko vzpostavi razmerje, enakovredno 
plačilu za opravljene storitve.

Predlog spremembe 32
Philippe Juvin

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

Predlog spremembe 33
Antonyia Parvanova

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člen 11 se spremeni: 3. Člen 11 se spremeni:
(a) Vstavi se naslednja točka 3a: (a) doda se naslednji pododstavek:
“(3a) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila;
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(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 nacionalnega pristojnega 
organa>.“

„Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 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

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 34
Anja Weisgerber

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

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 
nacionalnega pristojnega 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>.“
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Or. en

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 35
Ashley Fox

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 36
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes, Antonyia Parvanova, Philippe Juvin

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dovoljenje za promet se lahko izda, če je Dovoljenje za promet se lahko izda na 
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izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: podlagi določb iz člena 19 in če je 
izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev: 

Or. fr

Obrazložitev

Novi člen ne sme omogočati posploševanja omiljenih pogojev za izdajo dovoljenj za promet, 
kot to velja za pogojna in natančno opredeljena dovoljenja za promet iz člena 22. 

Predlog spremembe 37
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 9
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Nadaljevanje dovoljenja za promet je 
vezano na vsakoletno ponovno oceno teh 
pogojev. Seznam pogojev je treba brez 
odlašanja javno objaviti skupaj s 
končnimi roki in datumi izpolnitve.

Or. fr

Obrazložitev

Ponovno je treba uvesti obveznost objave pogojev, ker njihovo črtanje ni utemeljeno.

Predlog spremembe 38
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 10
Direktiva 2001/83/ES
Člen 22 a (novo)

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 

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 
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glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
je pisna in vsebuje podrobno utemeljitev 
ter cilje in časovni okvir za predložitev in 
izvedbo študije.

glede tveganj odobrenega zdravila. Zahteva 
se sestavi v pisni obliki in vsebuje 
podrobno utemeljitev ter cilje in časovni 
okvir za predložitev in izvedbo študije. 
Objavi se nemudoma.

2. Pristojni nacionalni organ imetniku 
dovoljenja za promet da možnost, da 
predloži pojasnila o zahtevi v roku, ki ga 
določi organ, če imetnik dovoljenja za 
promet to zahteva v 30 dneh od prejema
pisne zahteve. 

2. Pristojni nacionalni organ imetniku 
dovoljenja za promet z zdravilom da 
možnost, da predloži pojasnila o zahtevi v 
roku, ki ga določi organ, če imetnik 
dovoljenja za promet z zdravilom to 
zahteva s podrobno pisno utemeljitvijo v 
30 dneh od prejema pisne zahteve. Ta 
zahteva se nemudoma objavi.

3. Pristojni nacionalni organ na podlagi 
pojasnil, ki jih predloži imetnik dovoljenja 
za promet, umakne ali potrdi zahtevo. 
Kadar pristojni nacionalni organ potrdi 
zahtevo, se dovoljenje za promet z 
zdravilom spremeni, da se zahteva vključi 
kot pogoj dovoljenja za promet z 
zdravilom, sistem obvladovanja tveganja 
pa se ustrezno posodobi.

3. Pristojni nacionalni organ na podlagi 
pojasnil, ki jih predloži imetnik dovoljenja 
za promet, umakne ali potrdi zahtevo. Ta 
zahteva se nemudoma objavi. Kadar 
pristojni nacionalni organ potrdi zahtevo, 
se dovoljenje za promet z zdravilom 
spremeni, da se zahteva vključi kot pogoj 
dovoljenja za promet z zdravilom, sistem 
obvladovanja tveganja pa se ustrezno 
posodobi.

Or. fr

Obrazložitev

Pri izdajanju dovoljenj pod izrednimi pogoji bi morala biti zagotovljena popolna preglednost.

Predlog spremembe 39
Bernadette Vergnaud

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, 
ki je odgovorna za naslednje naloge:
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(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.

Agencija zagotovi sekretariat za to skupino 
za usklajevanje.

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 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.“

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.

Predlog spremembe 40
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) usklajevalna skupina za ocenjevanje 
tveganja na področju farmakovigilance. ki 
je odgovorna za naslednje naloge:

(i) preučevanje vseh vprašanj, povezanih s 
farmakovigilanco zdravil, ki jih odobrijo 
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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.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.

Predlog spremembe 41
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 ocenjevanje razmerja med 
tveganjem in koristmi zdravil iz člena 
56(1)(aa) Uredbe (ES) št. 726/2004.“

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja na področju farmakovigilance“ je 
preveč omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila, temveč poudarja le analizo tveganja. Odbor pa je pristojen za vsa vprašanja v zvezi 
s farmakovigilanco (predlog uredbe, člen 1(12)). Ta predlog spremembe se mora uporabljati 
v celotnem besedilu predloga uredbe.
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Predlog spremembe 42
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

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

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

Njihovi člani so hkrati lahko člani samo 
ene usklajevalne skupine.

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

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.
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Predlog spremembe 43
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 4

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.

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.

Predlog spremembe 44
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.
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Predlog spremembe 45
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni.

Predlog spremembe 46
Bernadette Vergnaud

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka c
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Od članov skupine za usklajevanje se 
tudi po prenehanju njihovih dolžnosti 
zahteva, da ne razkrijejo podatkov, ki jih 
zajema obveznost varovanja poslovne 
skrivnosti.“

7. Podrobni dnevni redi srečanj 
usklajevalnih skupin se objavijo 
najkasneje dan pred srečanji. Podrobni 
zapisniki teh srečanj s sprejetimi  
odločitvami, podrobnostmi in razlago 
glasovanja, vključno z manjšinskimi 
mnenji, se objavijo v mesecu po 
srečanju.“

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
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strogo ločeni.

Predlog spremembe 47
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 
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.
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Predlog spremembe 48
Antonyia Parvanova

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 59(1) se spremeni: Člen 59(1) se spremeni:
(a) vstavi se naslednja točka (aa): (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 
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 
nacionalnega pristojnega organa>.“

“(aa) 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

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 
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they can report to their health care professional.

Predlog spremembe 49
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključi naslednja 
dodatna izjava:

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>.“

„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 zdravniku 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. 

Predlog spremembe 50
Antonyia Parvanova

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V členu 65 se doda naslednja točka (g): V členu 65 se dodata naslednji točki (g) in 
(ga):

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

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

(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 javne predstavitve.

Predlog spremembe 51
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) „(g) Povzetek osnovnih informacij, 
potrebnih za varno in učinkovito uporabo 
zdravila, predpisan v členu 11(3a) in 
členu 59(1)(aa).“

Or. fr

Obrazložitev

Vključitev povzetka osnovnih informacij o zdravilu je odveč (povzetek glavnih značilnosti 
zdravila je že sam po sebi sinteza pomembnih informacij) in lahko zmede bolnike (ti lahko 
spregledajo pomembne informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ne pa v povzetku 
osnovnih informacij) ter otežuje berljivost (na primer v navodilih za uporabo v več jezikih). 

Predlog spremembe 52
Philippe Juvin

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

Obrazložitev

Sistem farmakovigilance mora biti preglednejši in bolj vključevati bolnike.

Predlog spremembe 53
Bernadette Vergnaud

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.

Država članica ne more prenesti nalog, ki 
so ji zaupane na podlagi tega naslova, 
lahko pa zaprosi za izobraževanje in 
pomoč drugo državo članico, ki mora dati 
za to pisno soglasje.

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.

Država članica, ki zaprosi za 
izobraževanje, in država članica, ki ga bo 
izvajala, predložita podroben proračunsko 
ovrednoten načrt izobraževanja in pomoči 
Komisiji in Agenciji, ki ga bosta 
financirali z javnimi sredstvi Unije.

Or. fr

Obrazložitev

Države članice se ne bi smele izogniti svoji odgovornosti na področju farmakovigilance.
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Predlog spremembe 54
Bernadette Vergnaud, Claude Turmes

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 sorazmerno z dodeljenimi nalogami 
ustrezno javno financirane. 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 
prejemanja dodatnih sredstev, ki bodo 
nacionalnim organom omogočala 
izvajanje teh dejavnosti, pod pogojem, da 
bo zagotovljena njihova popolna 
neodvisnost.

Or. fr

Obrazložitev

Zagotovljena mora biti popolna finančna neodvisnost dejavnosti farmakovigilance. Zato se je 
treba izogibati zbiranju neposrednih pristojbin, ki lahko vzpostavi razmerje, enakovredno 
plačilu za opravljene storitve.

Predlog spremembe 55
Anja Weisgerber

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

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 56
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

 (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. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljena na 
preprost in razumljiv način. Tehnične dokumente je treba predstaviti v obliki povzetka in v 
laični različici. Navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti je tudi treba objaviti na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil, saj vsebujejo osnovne informacije o uporabi 
zdravil, kar je bistveno za njihovo varno uporabo.
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Predlog spremembe 57
Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

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 58
Ashley Fox

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(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;

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljena na 
preprost in razumljiv način. Tehnične dokumente je treba predstaviti v obliki povzetka in v 
laični različici. Navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti je tudi treba objaviti na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil, saj vsebujejo osnovne informacije o uporabi 
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zdravil, kar je bistveno za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 59
Ashley Fox

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

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljene na 
preprost in razumljiv način. Tehnične dokumente je treba predstaviti v obliki povzetka in v 
laični različici. Navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti je tudi treba objaviti na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil, saj vsebujejo osnovne informacije o uporabi 
zdravil, kar je bistveno za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 60
Ashley Fox

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) kratek pregled sprememb informacij o 
proizvodu.
Vse informacije o spletnem portalu o 
varnosti zdravil, tudi tiste iz točk 1 in 3 
tega člena, se predstavijo v obliki, ki bo 
razumljiva širši javnosti. Informacije o 
varnosti in morebitnih tveganjih zdravila 
je treba zagotoviti v okviru splošnih 
dokazanih koristi.
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Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil morajo biti predstavljene na 
preprost in razumljiv način. Tehnične dokumente je treba predstaviti v obliki povzetka in v 
laični različici. Navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti je tudi treba objaviti na 
nacionalnih spletnih portalih o varnosti zdravil, saj vsebujejo osnovne informacije o uporabi 
zdravil, kar je bistveno za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 61
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) najsodobnejšo elektronsko verzijo 
navodil za uporabo in povzetek glavnih 
značilnosti zdravila za vsa obstoječa in 
nova zdravila; 

(3b) kratka zgodovina dokumenta s 
spremembami informacij o proizvodu

Vse informacije o spletnem portale o 
varnosti zdravil, tudi tiste iz točk od 1 do 
3b, 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.
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Predlog spremembe 62
Ashley Fox

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 106 a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Ko Agencija ali pristojni nacionalni 
organi v javnosti objavijo informacije iz 
odstavkov 2 in 3, izbrišejo vse osebne ali 
poslovno zaupne podatke, razen če je javno 
razkritje potrebno zaradi varovanja javnega 
zdravja.

4. Ko Agencija ali pristojni nacionalni 
organi v javnosti objavijo informacije iz 
odstavkov 2 in 3, po posvetovanju z 
imetnikom dovoljenja za promet izbrišejo 
vse osebne ali poslovno zaupne podatke, 
razen če je javno razkritje potrebno zaradi 
varovanja javnega zdravja.

Or. en

Obrazložitev

Posvetovanje z imetnikom dovoljenja za promet je pomembno, da se prepreči nenamerno 
posredovanje informacij.

Predlog spremembe 63
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, ter pri tem 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, ali pa so 
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se pojavili zaradi napak pri zdravilih ali 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim 
povzetkom glavnih značilnosti zdravila. 

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti upoštevano v postopku 
poročanja.

Predlog spremembe 64
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 po elektronski ali drugi 
ustrezni poti.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da sporočanja neželenih učinkov ne preprečujejo tehnološke prepreke, ker 
nekateri ljudje nimajo dostopa do interneta ali imajo težave pri njegovi uporabi.

Predlog spremembe 65
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 – odstavek 3 – pododstavka 1 in 2
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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 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, ter pri tem 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, ali pa so 
se pojavili zaradi napak pri zdravilih ali 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim 
povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

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 na dan, 
ki sledi dnevu, ko je zadevni imetnik 
izvedel za dogodek, ter pri tem 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, ali pa so se pojavili 
zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, ki 
ni v skladu z odobrenim povzetkom 
glavnih značilnosti zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti upoštevano v postopku 
poročanja.
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Predlog spremembe 66
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 
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 in bolniki, 
ter pri tem 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, ali pa so se pojavili 
zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, ki 
ni v skladu z odobrenim povzetkom 
glavnih značilnosti zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti upoštevano v postopku 
poročanja.

Predlog spremembe 67
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
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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 in na 
vse druge ustrezne načine.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da sporočanja neželenih učinkov ne preprečujejo tehnološke prepreke, ker 
nekateri ljudje nimajo dostopa do interneta ali imajo težave pri njegovi uporabi.

Predlog spremembe 68
Philippe Juvin

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

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, ter pri tem 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, ali pa so 
se pojavili zaradi napak pri zdravilih ali 
uporabe, ki ni v skladu z odobrenim 
povzetkom glavnih značilnosti zdravila.

Or. fr

Obrazložitev

Razširitev pojma „neželeni učinki“ na stranske učinke zaradi napak pri zdravilih ali uporabe, 
ki ni v skladu z odobrenim povzetkom glavnih značilnosti zdravila (vključno z nepravilno 
uporabo in zlorabo zdravil), omogoča celovitejši pregled nad stranskimi učinki, ki bi lahko 
škodili bolniku. Treba pa je jasno razločevati stranske učinke v običajnih pogojih uporabe 
zdravil od drugih stranskih učinkov. To razločevanje mora biti upoštevano v postopku 
poročanja.
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Predlog spremembe 69
Philippe Juvin

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

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 vsake 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 70
Antonyia Parvanova

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107k – 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. Svetovalni odbor za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance oceni zadevo, ki 
je bila predložena. Za namene navedene 
ocene lahko izvede javno obravnavo 
skupaj s predstavniki Odbora za zdravila 
za uporabo v humani medicini. Agencija 
po posvetovanju z zainteresiranimi 
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stranmi razvije smernice za organizacijo 
in izvajanje javnih predstavitev.
Pri javni predstavitvi je treba upoštevati 
tudi učinkovitost in koristi proizvoda ter 
predhodne ocene koristi/tveganja, ki jo 
opravi Odbor za zdravila ali usklajevalna 
skupina v skladu s postopkom za 
zagotovitev dovoljenja za promet, kot je 
opisano v odstavku 107l.

Or. en

Obrazložitev

Javne predstavitve, ki jih organizira ta odbor, so koristno orodje, če je organizacijo mogoče 
ustrezno opredeliti z upoštevanjem tveganj, pa tudi koristi, ki jih prinaša proizvod oz. 
proizvodi, da je razprava verodostojna in objektivna. Namen tega je zlasti zaščititi dobro 
počutje bolnikov in oceniti odnos med tveganji in koristmi nekega zdravila ob upoštevanju 
razpoložljivih elementov.

Predlog spremembe 71
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107k – 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. Svetovalni odbor za ocenjevanje 
razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravil na področju farmakovigilance
oceni zadevo, ki je bila predložena. Za 
namene navedene ocene lahko pri analizi 
razmerja med tveganjem in koristmi 
zdravila izvede javno obravnavo.

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 
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 



PE438.448v01-00 36/37 AM\803594SL.doc

SL

du risque. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Predlog spremembe 72
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107k – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V primeru javne obravnave 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 
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. L'important est que le rapport bénéfice-risque soit favorable.

Predlog spremembe 73
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 

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

Or. fr

Obrazložitev

Vključitev povzetka osnovnih informacij o zdravilu je odveč (povzetek glavnih značilnosti 
zdravila je že sam po sebi sinteza pomembnih informacij) in lahko zmede bolnike (ti lahko 
spregledajo pomembne informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila, ne pa v povzetku 
osnovnih informacij) ter otežuje berljivost (na primer v navodilih za uporabo v več jezikih). 

Predlog spremembe 74
Sylvana Rapti

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Dokler lahko Agencija zagotovi 
funkcionalnost baze podatkov 
Eudravigilance, je treba vsa redna 
poročila o varnosti zdravila predložiti tudi 
pristojnim organom držav, v katerih je 
zdravilo odobreno.

Or. en


