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Predlog spremembe 8
Philippe Juvin

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 
ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in
sicer Svetovalni odbor za oceno tveganja
na področju farmakovigilance. Odbor 
morajo sestavljati neodvisni znanstveni 
strokovnjaki, usposobljeni za področje 
varnosti zdravil, vključno z odkrivanjem, 
ocenjevanjem, zmanjševanjem in 
sporočanjem tveganj, ter za pripravo 
varnostnih študij po pridobitvi dovoljenja 
za promet in presojo farmakovigilance.

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 
ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer Svetovalni odbor za oceno razmerja 
med tveganji in koristmi na področju 
farmakovigilance. Odbor morajo sestavljati 
neodvisni znanstveni strokovnjaki, 
usposobljeni za področje varnosti zdravil, 
vključno z odkrivanjem, ocenjevanjem, 
zmanjševanjem in sporočanjem tveganj, ter 
za pripravo varnostnih študij po pridobitvi 
dovoljenja za promet in presojo 
farmakovigilance.

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance“ je preveč 
omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganji 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 je namenjen, da se uporablja v celotnem besedilu predloga uredbe.

Predlog spremembe 9
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 

(7) Da se zagotovi razpoložljivost 
potrebnega strokovnega znanja in izkušenj 
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ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer Svetovalni odbor za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance. Odbor 
morajo sestavljati neodvisni znanstveni 
strokovnjaki, usposobljeni za področje 
varnosti zdravil, vključno z odkrivanjem, 
ocenjevanjem, zmanjševanjem in 
sporočanjem tveganj, ter za pripravo 
varnostnih študij po pridobitvi dovoljenja 
za promet in presojo farmakovigilance.

ter sredstev za ocene farmakovigilance na 
ravni Skupnosti, je primerno ustanoviti nov 
znanstveni odbor v okviru Agencije, in 
sicer Odbor za farmakovigilanco. Odbor 
morajo sestavljati neodvisni znanstveni 
strokovnjaki, usposobljeni za področje 
varnosti zdravil, vključno z odkrivanjem, 
ocenjevanjem, zmanjševanjem in 
sporočanjem tveganj, ter za pripravo 
varnostnih študij po pridobitvi dovoljenja 
za promet in presojo farmakovigilance.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 10
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Da se v vsej Skupnosti zagotovi 
usklajen odziv na pomisleke glede 
varnosti zdravil za humano uporabo, 
mora Svetovalni odbor za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance podpirati 
Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini in koordinacijsko skupino, 
ustanovljeno z Direktivo 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
pri vseh vprašanj, povezanih s 
farmakovigilanco zdravil za humano 
uporabo. Zaradi doslednosti in stalnosti 
ocen pa morajo biti za oceno tveganja in 
koristi zdravil za humano uporabo, 
odobrenih v skladu s to uredbo, še vedno 
pristojni Odbor za zdravila za humano 

črtano
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uporabo v okviru Agencije in organi, 
pristojni za izdajanje dovoljenj za promet.

Or. fr

Predlog spremembe 11
Anja Weisgerber

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Kadar je za zdravilo izdano dovoljenje 
za promet pod pogojem, da je treba 
opraviti študijo varnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet, oziroma pod pogoji 
ali na podlagi omejitev v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo zdravila, je treba 
zdravilo intenzivno spremljati na trgu. 
Bolnike in zdravstvene delavce je treba
spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih 
neželenih učinkih takih zdravil, Agencija 
pa mora sproti dopolnjevati javno dostopen 
seznam takih zdravil. 

(15) Kadar je za zdravilo izdano dovoljenje 
za promet pod pogojem, da je treba 
opraviti študijo varnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet, oziroma pod pogoji 
ali na podlagi omejitev v zvezi z varno in 
učinkovito uporabo zdravila, je treba 
zdravilo stalno spremljati na trgu. Kot pri 
vseh zdravilih je treba bolnike in 
zdravstvene delavce spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, Agencija pa mora 
sproti dopolnjevati javno dostopen seznam 
takih zdravil. 

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 12
Philippe Juvin

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 5 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. fr

Obrazložitev

Poimenovanje „Svetovalni odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance“ je preveč 
omejujoče in ne vključuje potrebe po analizi razmerja med tveganji 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 je namenjen, da se uporablja v celotnem besedilu predloga uredbe.

Predlog spremembe 13
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Zaradi strogega ločevanja med dejavnostmi farmakovigilance in dovoljenjem za promet.
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Predlog spremembe 14
Anja Weisgerber

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Agencija določi in objavi seznam zdravil 
za humano uporabo. 

Or. en

Obrazložitev

O seznamu učinkovin in zdravil, za katere veljajo posebni pogoji ali zahteve, ne bi smeli 
govoriti kot o takih, da ga je treba intenzivno spremljati, saj različnih zdravil ne bi smeli 
spremljati različno intenzivno, tako ostre besede pa bi bolnike lahko odvrnile od zdravljenja.

Predlog spremembe 15
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v sodelovanju z državami 
članicami razvije standardne spletne 
oblike, prek katerih lahko zdravstveni 
delavci in bolniki poročajo o domnevnih 
neželenih učinkih.

Agencija v sodelovanju z državami 
članicami razvije standardne spletne 
oblike, prek katerih lahko zdravstveni 
delavci in bolniki poročajo o domnevnih 
neželenih učinkih. Ta možnost poročanja 
prek spleta je vsem državljanom držav 
članic Evropske unije na voljo v njihovem 
maternem jeziku.

Agencija daje na voljo javnosti tudi vsa 
sredstva, s katerimi lahko bolniki 
poročajo o neželenih učinkih, med drugim 
tudi namensko telefonsko številko ali 
posebno elektronsko pošto.
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Or. fr

Predlog spremembe 16
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnem spletnem portalu za varnost zdravil morajo biti predstavljene 
enostavno in razumljivo. Tehnični dokumenti morajo biti predstavljeni v obliki povzetka in v 
različici za nestrokovnjake. Na nacionalnih spletnih portalih za varnost zdravil je treba 
objaviti tudi navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj vsebujejo 
osnovne informacije o uporabi zdravil, ki so bistvene za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 17
Ashley Fox

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) seznam zdravil iz člena 23 te uredbe, za 
katera se dovoljenja izdajajo v skladu z 
določenimi pogoji in zahtevami;

Or. en
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Obrazložitev

Informacije na nacionalnem spletnem portalu za varnost zdravil morajo biti predstavljene 
enostavno in razumljivo. Tehnični dokumenti morajo biti predstavljeni v obliki povzetka in v 
različici za nestrokovnjake. Na nacionalnih spletnih portalih za varnost zdravil je treba 
objaviti tudi navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj vsebujejo 
osnovne informacije o uporabi zdravil, ki so bistvene za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 18
Anja Weisgerber

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(4) seznam zdravil iz člena 23 te uredbe, za 
katera se dovoljenja izdajajo v skladu z 
določenimi pogoji in zahtevami;

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 19
Ashley Fox

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – točka 4 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnem spletnem portalu za varnost zdravil morajo biti predstavljene 
enostavno in razumljivo. Tehnični dokumenti morajo biti predstavljeni v obliki povzetka in v 
različici za nestrokovnjake. Na nacionalnih spletnih portalih za varnost zdravil je treba 
objaviti tudi navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj vsebujejo 
osnovne informacije o uporabi zdravil, ki so bistvene za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 20
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Information on the EU safety web portal should be presented in an easy and understandable 
way. While this legislation provides for very detailed information to be published on the 
European web-portal, it does not include reference to key information to ensure safe use of 
medicines : This is why the package leaflet, the Summary of Product Characteristics or the 
European Public Assessment Reports should be made easily accessible to the public. 
Additionally, a brief document history of changes would allow patients and healthcare 
professionals to see updates made to product information over time. 
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Predlog spremembe 21
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) kratko zgodovino sprememb 
informacij o zdravilu;

Vsi podatki na spletnem portalu o varnosti 
zdravil, vključno z vsemi iz točk od 1 do 4b 
tega člena, so predstavljeni v obliki, 
razumljivi splošni javnosti.

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 22
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4b) kratko zgodovino sprememb, ki so 
bile opravljene v navodilih za uporabo;

Or. en
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Obrazložitev

Informacije na nacionalnem spletnem portalu za varnost zdravil morajo biti predstavljene 
enostavno in razumljivo. Tehnični dokumenti morajo biti predstavljeni v obliki povzetka in v 
različici za nestrokovnjake. Na nacionalnih spletnih portalih za varnost zdravil je treba 
objaviti tudi navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj vsebujejo 
osnovne informacije o uporabi zdravil, ki so bistvene za njihovo varno uporabo.

Predlog spremembe 23
Ashley Fox

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) sklepe, priporočila, mnenja in 
odločbe, ki jih na podlagi ocene sprejmejo 
odbori iz točk (a) in (aa) člena 56(1) te 
uredbe ter koordinacijska skupina, pristojni 
nacionalni organi in Komisija v skladu s 
postopki iz členov 28, 28a in 28b te uredbe 
ter oddelkov2 in 3 poglavja 3 naslova IX 
Direktive 2001/83/ES.

(10) sklepe, priporočila, mnenja in 
odločbe, ki jih na podlagi ocene sprejmejo 
odbori iz točk (a) in (aa) člena 56(1) te 
uredbe ter koordinacijska skupina, pristojni 
nacionalni organi in Komisija v skladu s
postopki iz členov 28, 28a in 28b te uredbe 
ter oddelkov2 in 3 poglavja 3 naslova IX 
Direktive 2001/83/ES.

Vsi podatki spletnega portala o varnosti 
zdravil, vključno z vsemi informacijami iz 
točk od 1 do 10 tega člena, so 
predstavljeni v obliki, razumljivi splošni 
javnosti. Informacije o varnosti zdravil in 
možnih tveganjih v zvezi z njimi se 
zagotovijo v okviru splošno dokazanih 
koristi.

Or. en

Obrazložitev

Informacije na nacionalnem spletnem portalu za varnost zdravil morajo biti predstavljene 
enostavno in razumljivo. Tehnični dokumenti morajo biti predstavljeni v obliki povzetka in v 
različici za nestrokovnjake. Na nacionalnih spletnih portalih za varnost zdravil je treba 
objaviti tudi navodila za uporabo in povzetek glavnih značilnosti zdravila, saj vsebujejo 
osnovne informacije o uporabi zdravil, ki so bistvene za njihovo varno uporabo.
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Predlog spremembe 24
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pred vzpostavitvijo tega portala se 
Agencija posvetuje z zadevnimi 
zainteresiranimi skupinami (vključno s 
skupinami bolnikov, zdravstvenimi delavci 
in predstavniki industrije), da bi pridobila 
njihovo mnenje.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se pred vzpostavitvijo tega spletnega mesta izvedejo posvetovanja z 
zainteresiranimi stranmi, ki jih zadevajo informacije na portalu Agencije.

Predlog spremembe 25
Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

2. Agencija v podatkovno bazo 
Eudravigilance vnese zadevne informacije 

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

Or. en

Obrazložitev

Agencija bi lahko pregledovala vso medicinsko literaturo o znanih zdravilih, sicer ne bo 
dosežen namen zmanjšati delovno obremenitev za imetnike dovoljenj za promet, saj bi bili ti 
primorani spremljati, katero literaturo spremlja Agencija, in se seznanjati z vso drugo 
literaturo. 

Predlog spremembe 26
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance oceni z 
zadnjimi podatki dopolnjena redna poročila 
o varnosti.

3. Evropski odbor za farmakovigilanco 
znanstveno oceni razmerje med koristmi 
in tveganji zdravila na podlagi vseh 
razpoložljivih informacij, kamor sodijo z 
zadnjimi podatki dopolnjena redna poročila 
o varnosti in podatki iz podatkovne zbirke 
Eudravigilance. 

Odbor v 90 dneh od prejema z zadnjimi 
podatki dopolnjenega rednega poročila o 
varnosti pripravi poročilo o oceni in ga 
pošlje imetniku dovoljenja za promet.

Odbor v 90 dneh od prejema z zadnjimi 
podatki dopolnjenega rednega poročila o 
varnosti pripravi znanstveno poročilo o 
razmerju med koristmi in tveganji zdravila
in ga pošlje imetniku dovoljenja za promet
ter koordinacijski skupini za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance.

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

Imetnik dovoljenja za promet in 
koordinacijska skupina za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance lahko 
Evropskemu odboru za farmakovigilanco 
predložita pripombe v 30 dneh od prejema 
poročila o oceni. 

Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance na svojem 
naslednjem sestanku po koncu obdobja, v 
katerem lahko imetnik dovoljenja za 
promet predloži pripombe, sprejme 
poročilo o oceni s spremembami ali brez 

Evropski odbor za farmakovigilanco na 
svojem naslednjem sestanku po koncu 
obdobja, v katerem lahko imetnik 
dovoljenja za promet in koordinacijska 
skupina za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance predložita pripombe, 
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njih ob upoštevanju vseh predlogov, ki jih 
predloži imetnik dovoljenja za promet. 

sprejme poročilo o oceni s spremembami 
ali brez njih ob upoštevanju vseh 
predloženih predlogov. 
To poročilo o oceni je nemudoma 
objavljeno na evropskem spletnem portalu 
za varnost zdravil, in sicer od [18 mesecev 
po datumu iz člena 3].

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 27
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odbor za zdravila za uporabo v humani 
medicini v 30 dneh po prejemu poročila 
Svetovalnega odbora za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance preuči 
poročilo in sprejme mnenje o ohranitvi, 
spremembi, začasni ukinitvi ali 
razveljavitvi zadevnega dovoljenja za 
promet. 

4. Evropski odbor za farmakovigilanco v 
30 dneh po sprejetju poročila sprejme 
mnenje o ohranitvi, spremembi, začasni 
ukinitvi ali razveljavitvi zadevnega 
dovoljenja 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 28
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 28 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Mnenja in odločbe iz odstavkov od 3 do 
5 tega člena se objavijo prek evropskega 
spletnega portala za varnost zdravil iz 
člena 26.

6. Poročila o oceni, mnenja in odločbe iz 
odstavkov od 3 do 5 tega člena se objavijo 
prek evropskega spletnega portala za 
varnost zdravil iz člena 26.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 29
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 12
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 56 – odstavek 1 – točka aa

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„(aa) Svetovalni odbor za oceno tveganja 
na področju farmakovigilance, odgovoren 
za svetovanje Odboru za zdravila za 
uporabo v humani medicini in 
koordinacijski skupini o vseh vprašanjih v 
zvezi s farmakovigilanco zdravil za 
humano uporabo;“

„(aa) Odbor za farmakovigilanco, 
odgovoren za oceno farmakovigilance 
zdravil, danih v promet po 
centraliziranem postopku, po pridobitvi 
dovoljenja 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 30
Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Odbor za farmakovigilanco sestavlja:

(a) deset članov in deset namestnikov, ki 
jih imenuje uprava na podlagi predlogov 
pristojnih nacionalnih organov;

(a) sedemindvajset članov in 
sedemindvajset namestnikov, ki jih 
imenuje uprava na podlagi predlogov 
pristojnih nacionalnih organov;

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

(b) pet članov in pet namestnikov, med 
katerimi je najmanj po en predstavnik 
zdravstvenega osebja, bolnikov in 
potrošnikov, ki jih imenuje Komisija na 
podlagi javnega razpisa ter po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
med njimi pa je vsaj en zdravstveni delavec 
in vsaj en predstavnik bolnikov. 

Namestniki predstavljajo člane, kadar so ti 
odsotni, in glasujejo v njihovem imenu.

Namestniki predstavljajo člane, kadar so ti 
odsotni, in glasujejo v njihovem imenu.

Komisija lahko glede na tehnične in 
znanstvene potrebe prilagodi število 
članov in namestnikov. Ukrepi, 
namenjeni spremembi nebistvenih 
elementov te uredbe, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom na podlagi 
pregleda iz člena 87(2a).

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni. 
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Predlog spremembe 31
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Člani in namestniki Svetovalnega 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance so imenovani na podlagi 
njihovega ustreznega strokovnega znanja 
in izkušenj v zvezi s farmakovigilanco in 
ocenjevanjem tveganja zdravil za humano 
uporabo, in sicer tako, da se zagotovijo 
najvišje ravni specialističnih kvalifikacij in 
širok spekter ustrezne strokovnosti. V ta 
namen izvršni direktor Agencije pomaga 
upravi in Komisiji zagotoviti, da končna 
sestava Odbora pokriva znanstvena 
področja, pomembna za njegove naloge.

2. Člani in namestniki Odbora za 
farmakovigilanco so imenovani na podlagi 
njihovega ustreznega strokovnega znanja 
in izkušenj v zvezi s farmakovigilanco in 
ocenjevanjem tveganja zdravil za humano 
uporabo, in sicer tako, da se zagotovijo 
najvišje ravni specialističnih kvalifikacij in 
širok spekter ustrezne strokovnosti. 
Hierarhično so neodvisni od nacionalnih 
odborov za izdajo dovoljenja za promet in 
Odbora za zdravila za humano uporabo.
V ta namen izvršni direktor Agencije 
pomaga upravi in Komisiji zagotoviti, da 
končna sestava Odbora pokriva znanstvena 
področja, pomembna za njegove naloge.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 32
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Člani in namestniki Svetovalnega 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance so imenovani za obdobje 
treh let, ki se lahko enkrat obnovi. Odbor 

3. Člani in namestniki Odbora za 
farmakovigilanco so imenovani za 
obdobje treh let, ki se lahko enkrat obnovi. 
Odbor izvoli predsednika med svojimi 
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izvoli predsednika med svojimi člani za 
obdobje treh let, ki se lahko enkrat obnovi. 

člani za obdobje treh let, ki se lahko enkrat 
obnovi. 

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 33
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Odstavki (3), (4), (7) in (8) člena 61 se 
uporabljajo za Svetovalni odbor za oceno 
tveganja na področju farmakovigilance.

4. Odstavki (3), (4), (7) in (8) člena 61 se 
uporabljajo za Odbor za farmakovigilanco.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 34
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Člani in namestniki Svetovalnega 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance ne smejo prositi 
nobenega pristojnega nacionalnega organa, 

5. Člani in namestniki Odbora za 
farmakovigilanco ne smejo prositi 
nobenega pristojnega nacionalnega organa, 
organizacije ali osebe za navodila ali od 
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organizacije ali osebe za navodila ali od 
njih prejeti navodil. Dodeljene naloge 
morajo izvajati objektivno in nepristransko.

njih prejeti navodil. Dodeljene naloge 
morajo izvajati objektivno in nepristransko.

Or. fr

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 35
Bernadette Vergnaud

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 14
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 61a – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Uskladitev z novo strukturo agencije, po kateri so farmakovigilanca in dovoljenja za promet 
strogo ločeni. 
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Predlog spremembe 36
Claude Turmes, Bernadette Vergnaud

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„4. Dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
nadzorom trga so pod stalnim nadzorom 
uprave, da se zagotovi neodvisnost 
Agencije. To ne izključuje zbiranja 
pristojbin, ki jih morajo plačati imetniki 
dovoljenj za promet za dejavnosti, ki jih 
izvaja Agencija.“

„4. Dejavnosti v zvezi s farmakovigilanco, 
delovanjem komunikacijskih mrež in 
nadzorom trga so pod stalnim nadzorom 
uprave, da se zagotovi neodvisnost 
Agencije, in so sorazmerno z dodeljenimi 
nalogami ustrezno javno financirane. To 
ne izključuje posrednega prejemanja 
dodatnih sredstev, ki bodo Agenciji 
omogočala izvajanje teh dejavnosti, pod 
pogojem, da bo zagotovljena njena 
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 37
Philippe Juvin

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahteva za vključitev povzetka 
osnovnih informacij za varno in 
učinkovito uporabo zdravila v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo, določena v točki 3a člena 11 in 
točki (aa) člena 59(1) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo …/…/ES, ki se 
uporablja za zdravila, odobrena v skladu z 

črtano
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Uredbo (ES) št. 726/2004 na podlagi 
člena 9(4)(a) in (d) Uredbe, se uporablja 
za dovoljenje za promet, izdano pred 
datumom, določenim v drugem odstavku 
člena 3 te uredbe, od podaljšanja 
navedenega dovoljenja ali od izteka treh 
let od navedenega datuma, odvisno od 
tega, kaj nastopi prej.

Or. 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 38
Antonyia Parvanova

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Zahteva za vključitev povzetka osnovnih 
informacij za varno in učinkovito uporabo 
zdravila v povzetek glavnih značilnosti 
zdravila in navodilo za uporabo, določena 
v točki 3a člena 11 in točki (aa) člena 59(1) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo …/…/ES, ki se 
uporablja za zdravila, odobrena v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 na podlagi 
člena 9(4)(a) in (d) Uredbe, se uporablja za 
dovoljenje za promet, izdano pred 
datumom, določenim v drugem odstavku 
člena 3 te uredbe, od podaljšanja 
navedenega dovoljenja ali od izteka treh let 
od navedenega datuma, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej.

1. Zahteva, določena v točki 3a člena 11 in 
točki (aa) člena 59(1) 
Direktive 2001/83/ES, kakor je bila 
spremenjena z Direktivo …/…/ES, ki se 
uporablja za zdravila, odobrena v skladu z 
Uredbo (ES) št. 726/2004 na podlagi
člena 9(4)(a) in (d) Uredbe, se uporablja za 
dovoljenje za promet, izdano pred 
datumom, določenim v drugem odstavku 
člena 3 te uredbe, od podaljšanja 
navedenega dovoljenja ali od izteka treh let 
od navedenega datuma, odvisno od tega, 
kaj nastopi prej.

Or. en
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Obrazložitev

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


