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Predlog spremembe 9

Ashley Foxv v imenu skupine ECR
Anja Weisgerber v imenu skupine PPE

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 
vključuje informacije o ne-intervencijskih 
znanstvenih študijah ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje ali 
informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij.

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 
vključuje informacije o ne-intervencijskih 
znanstvenih študijah na podlagi 
poskusnega opazovanja ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje ali 
informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij, razen, če so vsebino teh 
informacij že preverili pristojni 
nacionalni organi; Agencija, ali pristojni 
nacionalni organ, mora tudi nadzorovati 
ukrepe, ki jih bo proizvajalec sprejel po 
poročanju o neželenih učinkih, nato pa 
nemudoma posodobiti literaturo.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zmanjšati upravno breme, ki je posledica zahteve, da 
mora vse informacije v zvezi s proizvodom preveriti Agencija.
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Predlog spremembe 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 
vključuje informacije o ne-intervencijskih 
znanstvenih študijah ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje ali 
informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij.

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se dajo na razpolago. 
To vključuje informacije o ne-
intervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremljevalnih ukrepih za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki zdravilo 
predstavljajo v okviru stanja, ki ga je treba 
preprečiti ali zdraviti. V primeru zdravil za 
uporabo v humani medicini, odobrenih v 
skladu z naslovom II Uredbe (ES) 
št. 726/2004, mora Evropska agencija za 
zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 
zagotoviti vnaprejšnje preverjanje 
nekaterih vrst informacij.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek Direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
splošni javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 11
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe– akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. V 
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vključuje informacije o ne-intervencijskih 
znanstvenih študijah ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje 
ali informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij.

primeru zdravil za uporabo v humani 
medicini, odobrenih v skladu z naslovom II 
Uredbe (ES) št. 726/2004, mora Evropska 
agencija za zdravila (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija) zagotoviti vnaprejšnje 
preverjanje nekaterih vrst informacij in 
nadzorovati ukrepe, ki jih bo proizvajalec 
sprejel po poročanju o neželenih učinkih, 
nato pa posodobiti literaturo.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na informacije, ki jih pristojni organi niso odobrili pri 
registraciji zdravila, in gre dejansko za prikrito aktivno posredovanje informacij. Vse 
ustrezne informacije v zvezi s študijami so vključene v navodila za uporabo in povzetek 
značilnosti zdravil, ki so del dokumentov v vlogi za registracijo.

Predlog spremembe 12

Ashley Foxv imenu skupine ECR
Anja Weisgerber v imenu skupine PPE

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija informacije 
v zvezi z zdravili iz člena 100b(d) 
navedene direktive preveri, preden se 
začnejo širiti.

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija ali 
pristojni nacionalni organ informacije v 
zvezi z zdravili iz člena 100b(d) navedene 
direktive preveri, preden se začnejo širiti.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je zmanjšati upravno breme, ki je posledica zahteve, da 



PE439.867v01-00 6/8 AM\808731SL.doc

SL

mora vse informacije v zvezi s proizvodom preveriti Agencija.

Predlog spremembe 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija informacije 
v zvezi z zdravili iz člena 100b(d) 
navedene direktive preveri, preden se 
začnejo širiti.

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija informacije 
v zvezi z zdravili iz člena 100b(d) 
navedene direktive preveri, preden se dajo 
na razpolago.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek Direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
splošni javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog uredbe– akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za namene odstavka 1 imetnik 
dovoljenja za promet Agenciji predloži 
model informacij, ki jih namerava širiti.

2. Za namene odstavka 1 imetnik 
dovoljenja za promet Agenciji predloži 
model informacij, ki jih namerava dati na 
razpolago.

Or. en
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Obrazložitev

Poudarek Direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
splošni javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 15
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Zahteva po ugovoru v 60 dneh utegne biti kratek časovni rok za Evropsko agencijo za 
zdravila, zlasti, ker trenutno ni možno oceniti, koliko zahtev bo vloženih. Da bi se izognili 
samodejnemu izdajanju dovoljenj zaradi preobremenjenosti Evropske agencija za zdravila, je 
treba to določbo črtati.

Predlog spremembe 16
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, ob 
ustrezni utemeljitvi svoje odločitve, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 90 dneh po prejemu 
obvestila, pri čemer mora svojo odločitev 
ustrezno utemeljiti. Če Agencija ne 
ugovarja v 90 dneh, se informacije štejejo 
za sprejete in se lahko objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Utemeljitev Evropske agencije za zdravila bo omogočila večjo preglednost in učinkovitost 
postopka oblikovanja informacij. Kaže, da 60-dnevna omejitev, ki jo je Komisija uvedla za 
tiho odobritev informacij, ki jih morajo dati na razpolago imetniki dovoljenja za promet, ne 
zadostuje, da bi Agencija lahko ustrezno izvedla svoje naloge. Obdobje 90 dni se zdi 
ustreznejše, saj Agenciji omogoča, da preveri informacijo, obenem pa ne preprečuje 
bolnikom, da bi v uporabili inovativna zdravila, takoj, ko je to možno. 


