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Predlog spremembe 33
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Opredelitev pojma „neželeni učinki“ obsega vse nenamerne učinke zaradi nepravilne 
uporabe, vključno z napakami pri zdravilu. Namen direktive ni podajanje splošnih informacij 
o napakah pri zdravilu, temveč zgolj v povezavi z nenamernimi učinki.

Predlog spremembe 34
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Da se zagotovi zbiranje morebitnih 
potrebnih dodatnih informacij o varnosti 
odobrenih zdravil, morajo imeti pristojni 
organi pooblastilo, da v času izdaje 
dovoljenja za promet ali pozneje zahtevajo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet, ta zahteva pa mora 
biti vključena kot pogoj v dovoljenju za 
promet z zdravilom. 

(8) Da se zagotovi zbiranje morebitnih 
potrebnih dodatnih informacij o varnosti 
odobrenih zdravil, morajo imeti pristojni 
organi pooblastilo, da v času izdaje 
dovoljenja za promet ali pozneje zahtevajo 
študije o varnosti zdravila po pridobitvi 
dovoljenja za promet, ta zahteva pa mora 
biti vključena kot pogoj v dovoljenju za 
promet z zdravilom. Če pogoji iz 
dovoljenja za promet niso izpolnjeni v 
določenem roku, morajo imeti nacionalni 
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pristojni organi pooblastila in ustrezna 
sredstva za takojšnji začasni preklic ali 
ukinitev tega dovoljenja.

Or. pt

Obrazložitev

Izkušnje kažejo, da podjetja pogosto niso izvedla študij o varnosti, ki naj bi jih opravila po 
odobritvi. Zaradi tega zdravniki in bolniki še vedno niso prepričani, ali nekatera pomembna 
zdravila za bolezni, kot so rak ali srčne bolezni, dejansko pomagajo. Zaradi tega je 
pomembno, da se v zakonodajo uvedejo strožje zahteve in s tem zagotovi, da bodo 
farmacevtska podjetja res izvedla obljubljene študije.

Predlog spremembe 35
Jorgo Chatzimarkakis

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. Treba je 
zagotoviti, da strožji sistem 
farmakovigilance ne bo povzročil 
prehitrega izdajanja dovoljenj za promet.
Bolnike in zdravstvene delavce je treba 
spodbujati, da poročajo o vseh domnevnih 
neželenih učinkih takih zdravil, Evropska 
agencija za zdravila, ustanovljena z Uredbo 
(ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil. 
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Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni jasno opisano, kakšne informacije je treba podati bolnikom. Predlog 
spremembe to pojasnjuje.

Predlog spremembe 36
Werner Langen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Kadar je zdravilo odobreno pod 
pogojem, da se izvedejo študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, ali kadar v zvezi z varnostjo in 
učinkovito uporabo zdravil obstajajo 
pogoji ali omejitve, je treba zdravilo na 
trgu intenzivno spremljati. Bolnike in 
zdravstvene delavce je treba spodbujati, da 
poročajo o vseh domnevnih neželenih 
učinkih takih zdravil, Evropska agencija za 
zdravila, ustanovljena z Uredbo (ES) št. 
726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 31. marca 2004 o postopkih 
Skupnosti za pridobitev dovoljenja za 
promet in nadzor zdravil za humano in 
veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi 
Evropske agencije za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), pa mora 
vzdrževati ažuren javno dostopen seznam 
takih zdravil. 

(9) Kadar je zdravilo odobreno pod 
pogojem, da se izvedejo študije o varnosti 
zdravila po pridobitvi dovoljenja za 
promet, ali kadar v zvezi z varnostjo in 
učinkovito uporabo zdravil obstajajo 
pogoji ali omejitve, je treba zdravilo na 
trgu intenzivno spremljati. Pri tem je 
pomembno, da izboljšani sistem 
farmakovigilance ne bo povzročil 
prehitrega izdajanja dovoljenj za promet 
za zdravila. Bolnike in zdravstvene delavce 
je treba spodbujati, da poročajo o vseh 
domnevnih neželenih učinkih takih zdravil, 
Evropska agencija za zdravila, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za 
pridobitev dovoljenja za promet in nadzor 
zdravil za humano in veterinarsko uporabo 
ter o ustanovitvi Evropske agencije za 
zdravila (v nadaljnjem besedilu: Agencija), 
pa mora vzdrževati ažuren javno dostopen 
seznam takih zdravil. 

Or. de

Obrazložitev

Sistem farmakovigilance ne sme voditi k prehitremu izdajanju dovoljenj za promet za 
zdravila.
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Predlog spremembe 37
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Da se zdravstvenim delavcem in 
bolnikom omogoči, da brez težav ugotovijo 
najpomembnejše informacije o zdravilih, ki 
jih uporabljajo, morata povzetek glavnih 
značilnosti zdravila in navodilo za uporabo 
vključevati kratek in jedrnat del, v katerem 
so predstavljene koristi in možni škodljivi 
učinki zdravila ter navedeni nadaljnji 
napotki za varno in učinkovito uporabo 
zdravila. 

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni jasno opisano, kakšne informacije je treba podati bolnikom. Predlog 
spremembe to pojasnjuje.

Predlog spremembe 38
Patrizia Toia

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Komisija mora v sodelovanju z 
EMEA takoj po posvetovanju z združenji 
bolnikov in potrošnikov, združenji 
zdravnikov in farmacevtov, 
organizacijami socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja, državami 
članicami ter drugimi zainteresiranimi 
stranmi Evropskemu parlamentu in Svetu 
predstaviti poročilo o oceni berljivosti 
povzetkov glavnih značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo ter njihove 
pomembnosti za splošno javnost in 
zdravstvene delavce. Po analizi navedenih 
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podatkov mora Komisija po potrebi 
predstaviti predloge za izboljšanje oblike 
in vsebine povzetkov glavnih značilnosti 
zdravila in navodil za uporabo, da bi 
zagotovila, da so dragocen vir informacij 
za splošno javnost in zdravstvene delavce.

Or. en

Obrazložitev

Navodila za uporabo so pogosto še vedno nejasna in težko razumljiva za potrošnike. Naloga 
Evropske komisije je, da predstavi premišljene predloge, o katerih je razpravljala z vsemi 
zainteresiranimi stranmi.

Predlog spremembe 39
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Izraz „neželen učinek“ je treba nadomestiti z natančnejšim izrazom „neželen učinek 
zdravila“, ki ga uporabljajo strokovnjaki in je mednarodno sprejet. To tudi ustreza 
angleškemu izrazu „adverse drug reaction“. Redakcijska opomba: če bo predlog spremembe 
sprejet, bo treba ustrezno spremeniti ostalo besedilo direktive in Uredbe (ES) št.  726/2004.

Predlog spremembe 40
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 1 – točka 14
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de

Obrazložitev

Izraz „neželen učinek“ je treba nadomestiti z natančnejšim izrazom „neželen učinek 
zdravila“, ki ga uporabljajo strokovnjaki in je mednarodno sprejet. To tudi ustreza 
angleškemu izrazu „adverse drug reaction“. Redakcijska opomba: če bo predlog spremembe 
sprejet, bo treba ustrezno spremeniti ostalo besedilo direktive in Uredbe (ES) št.  726/2004.

Predlog spremembe 41
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28b) Sistem obvladovanja tveganja: Sklop 
farmakovigilančnih dejavnosti in posegov 
za opredelitev, ugotovitev značilnosti, 
preprečevanje ali zmanjševanje tveganj v 
zvezi z zdravilom, vključno z oceno 
učinkovitosti navedenih posegov.

(28b) Sistem obvladovanja tveganja: Sklop 
farmakovigilančnih dejavnosti in posegov 
za opredelitev, ugotovitev značilnosti, 
preprečevanje ali zmanjševanje tveganj, ki 
so bila že odkrita, in tveganj, ki so bila 
ugotovljena naknadno, v zvezi z 
zdravilom, vključno z oceno učinkovitosti 
navedenih posegov. 

Or. pt

Obrazložitev

Namen sistema obvladovanja tveganja in dejavnosti nadzora je opredeliti, količinsko določiti 
in preprečiti ali zmanjšati nova tveganja, ki niso bila odkrita na stopnji kliničnega 
preskušanja.
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Predlog spremembe 42
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 navodila vključujejo 
naslednje izjave:  

(a) „To novoodobreno zdravilo se 
intenzivno spremlja, da bi izboljšali 
poznavanje neželenih učinkov, ki jih 
lahko povzroči. Vse domnevne neželene 
učinke je treba sporočiti <ime, spletni 
naslov, naslov in telefonska številka
nacionalnega pristojnega organa> ali 
neposredno lekarni“;

(b) Klicaj, obdan z rdečim trikotnikom. Ta 
simbol se pojavi tudi na zunanji embalaži, 
spremlja pa ga navedba, da je pred 
zaužitjem zdravila priporočljivo prebrati 
navodilo za uporabo. 

Or. pt

Obrazložitev

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva, dada a sua introdução recente 
no mercado, serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não 
cumprir a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um 
significado comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns 
países entre a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para 
aumentar a frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la 
fácil de concretizar, por meios informáticos e não informáticos. 
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Predlog spremembe 43
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 12 – točka (a)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V ta namen imetnik dovoljenja za promet 
pristojnemu nacionalnemu organu predloži 
konsolidirano različico dokumentacije 
glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti, 
vključno z vrednotenjem podatkov iz 
poročil o neželenih učinkih in rednih 
poročil o varnosti zdravila, predloženih v 
skladu z naslovom IX, ter vse spremembe, 
uvedene od izdaje dovoljenja za promet z 
zdravilom, najmanj devet mesecev pred
datumom izteka veljavnosti dovoljenja za 
promet z zdravilom v skladu z odstavkom 
1

V ta namen imetnik dovoljenja za promet 
pristojnemu nacionalnemu organu predloži 
konsolidirano različico dokumentacije 
glede kakovosti, varnosti, učinkovitosti in 
dodane vrednosti, kot je zmanjšana 
toksičnost. Ta različica vključuje 
vrednotenje podatkov iz poročil o 
neželenih učinkih in rednih poročil o 
varnosti zdravila, predloženih v skladu z 
naslovom IX, ter vse spremembe, uvedene 
od izdaje dovoljenja za promet z 
zdravilom, najmanj devet mesecev pred 
datumom izteka veljavnosti dovoljenja za 
promet z zdravilom v skladu z odstavkom 
1.

Or. it

Obrazložitev

Trenutno evropska zakonodaja o zdravilih določa, da je izdaja dovoljenja za promet odvisna 
od treh meril: Zdi se, da to ne zadošča, saj je s tem omogočena izdaja dovoljenj za zdravila, 
ki so manj učinkovita od tistih, ki so že na trgu.Zato je pomembno vključiti 'dodano vrednost', 
ki je lahko večja učinkovitost, zmanjšana toksičnost, itd.

Predlog spremembe 44
Patrizia Toia

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 14 – točka (b)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za skupino za usklajevanje se glede 
preglednosti in neodvisnosti članov 

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

od Agencije kot od imetnikov dovoljenja 
za promet, uporablja člen 63 Uredbe (ES) 
št. 726/2004.

Or. it

Obrazložitev

Zagotovljena bi morala biti popolna neodvisnost strokovnjakov, saj organ, ki je izdal 
dovoljenje, ne bo želel s trga umakniti zdravil, za katera je bilo izdano dovoljenje.

Predlog spremembe 45
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

aa) Kratek opis osnovnih značilnosti 
zdravila, s katerim bi bolnikom omogočili, 
da bi razumeli koristi in morebitne 
škodljive učinke zdravila ter zdravilo 
uporabljali varno in učinkovito;

Or. de

Obrazložitev

V predlogu Komisije ni jasno opisano, kakšne informacije je treba podati bolnikom. Predlog 
spremembe to pojasnjuje.

Predlog spremembe 46
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vstavi se naslednja točka (ha):
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„(ha) odstranljiv del navodila, ki ga 
bolnik lahko odtrga, vsebuje pa naslednjo 
izjavo: „Vse domnevne neželene učinke je 
treba sporočiti svojemu zdravniku, 
farmacevtu ali <ime, spletni naslov, 
naslov in/ali telefonska številka ter 
številka telefaksa nacionalnega 
pristojnega organa>“;

Or. en

Predlog spremembe 47
Jens Rohde

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 18 – točka b
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 1 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Obrazložitev

Informacije v navodilih za uporabo se pogosto posodabljajo večkrat letno (povprečno dva- do 
trikrat), zato bi označevanje novih informacij s krepkim tiskom in posebnim simbolom morda 
lahko pacientom dalo napačen vtis, da so te informacije pomembnejše, s tem pa bi navodila 
zbegala uporabnike.
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Predlog spremembe 48
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za zdravila s seznama iz člena 23 Uredbe 
(ES) št. 726/2004 se vključijo naslednje 
dodatne izjave: 

(a) „To novoodobreno zdravilo se 
intenzivno spremlja, da bi izboljšali 
poznavanje neželenih učinkov, ki jih 
lahko povzroči. Vse domnevne neželene 
učinke je treba sporočiti <ime, spletni 
naslov, naslov in telefonska številka
nacionalnega pristojnega organa> ali 
neposredno lekarni“;

(b) Klicaj, obdan z rdečim trikotnikom. Ta 
simbol se pojavi tudi na zunanji embalaži, 
spremlja pa ga navedba, da je pred 
zaužitjem zdravila priporočljivo prebrati 
navodilo za uporabo. 

Or. pt

Obrazložitev

Informar que o medicamento está sob fiscalização intensiva dada a sua introdução recente no 
mercado serve para prevenir alarmismos injustificados que induzam o doente a não cumprir 
a medicação prescrita. A sinalética escolhida para alertar os doentes deve ter um significado 
comummente reconhecido pelo público, pelo que alguns sistemas usados nalguns países entre 
a comunidade médica podem ser desprovidos de sentido para o doente. Para aumentar a 
frequência de notificação de reacções adversas pelos doentes, convém torná-la fácil de 
concretizar, por meios informáticos e não informáticos.
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Predlog spremembe 49
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20a. V členu 86(2) se dopolni prva alinea:
„– označevanja in priloženega navodila 
za uporabo, kar urejajo določbe naslova 
V, ter povzetka osnovnih informacij 
zdravila, tudi če so javnosti na voljo 
neodvisno od izdaje zdravila, v 
nespremenjeni obliki in brez dodatnega 
reklamnega gradiva.“

Or. de

Obrazložitev

Dokumenti, ki jih odobrijo zakonodajalci (navodila za uporabo in povzetek osnovnih 
informacij), vsebujejo pomembne informacije o zdravilu. Treba je pojasniti, da se na objavo 
teh informacij ne sme gledati kot na reklamo, če s tem ni povezano spodbujanje prodaje (na 
primer s predstavitvijo, ki hvali izdelek, ali vključitvijo dodatnega reklamnega gradiva) in se 
uporabi različica, ki so jo odobrili pristojni organi.

Predlog spremembe 50
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. en

Predlog spremembe 51
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) olajšajo neposredno poročanje 
bolnikov, s tem da poleg spletnih oblik v 
navodila za uporabo vključijo odstranljiv 
del, ki ga bolnik lahko posreduje 
zdravnikom, farmacevtom ali 
nacionalnemu pristojnemu organu;

Or. en

Predlog spremembe 52
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) izvajajo kampanje za ozaveščanje 
javnosti o tem, kako pomembno je 
poročati o neželenih učinkih in možnih 
načinih poročanja;

Or. pt

Obrazložitev

Javnost je treba spodbujati, naj poroča o neželenih učinkih zdravil, jo opozarjati, da je to 
pomembno, in jo obveščat o temi kaj je treba storiti.
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Predlog spremembe 53
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) z načini zbiranja informacij in po 
potrebi nadaljnjim spremljanjem poročil o 
neželenih učinkih zagotovijo, da je vsako 
biološko zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali 
prodaja na njihovem ozemlju in je predmet 
neželenih učinkov, prepoznavno;

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

Or. en

Obrazložitev

Ker se biotehnološka zdravila razlikujejo od konvencionalnih zdravil, ker so „živi proizvodi“, 
morajo obstajati posebna pravila glede na vrsto informacij, ki bi jih morali zdravstveni 
delavci poročati v primeru neželenih učinkov, da bi zagotovili sledljivost zdravila in lahko 
ugotovili vzrok neželenih učinkov.

Predlog spremembe 54
Frédérique Ries

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) z načini zbiranja informacij in po 
potrebi nadaljnjim spremljanjem poročil o 
neželenih učinkih zagotovijo, da je vsako 

(3) z načini zbiranja informacij in po 
potrebi nadaljnjim spremljanjem poročil o 
neželenih učinkih zagotovijo, da je vsako 
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biološko zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali 
prodaja na njihovem ozemlju in je predmet 
neželenih učinkov, prepoznavno;

biološko zdravilo, ki se predpiše, razdeli ali 
prodaja na njihovem ozemlju in je predmet 
neželenih učinkov, prepoznavno, pri čemer 
se uporabljata oblika vsebine in postopek, 
razvit v skladu s členom 25 Uredbe (ES) 
št. 726/2004, ter izvajajo potrebne ukrepe 
za zagotavljanje sledljivosti bioloških 
zdravil, razdeljenih bolnikom;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 108, zadnjemu odstavku. 
Predlagano dodatno besedilo k točki 3 odstavka 1 člena 102 z ustrezno spremembo Uredbe 
(ES) št.  726/2004 Evropski agenciji za zdravila dodeljuje nalogo razvijanja vsebine, oblike in 
postopkov, ki so potrebni za poročanje o neželenih učinkih bioloških zdravil, da bi se 
izboljšala učinkovitost farmakovigilance na ravni EU.

Predlog spremembe 55
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) sprejmejo ustrezne ukrepe, da se 
javnosti omogoči poročanje o neželenih 
učinkih, zlasti s tem, da zagotovijo, da so v 
lekarnah na voljo ustrezni obrazci, 
pripravljeni v skladu s tehničnimi merili 
ter z načeli enostavnega jezika in 
strukture, ki sta dostopna splošni javnosti; 
te obrazce farmacevti pošljejo pristojnim 
organom;

Or. pt

Obrazložitev

Treba je olajšati postopek poročanja za bolnike, da bi ti pogosteje poročali o neželenih 
učinkih.
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Predlog spremembe 56
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 103 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice med seboj sodelujejo, da bi 
razvile ustrezno znanje in zmogljivosti za 
nadzorovanje sistema farmakovigilance 
na svojem ozemlju.

Or. pt

Obrazložitev

Posamezna država članica mora biti v celoti odgovorna za opredeljevanje in spremljanje 
sistema farmakovigilance na svojem ozemlju.

Predlog spremembe 57
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 105 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. pt

Obrazložitev

Izvajanje zasebnih finančnih ureditev, ki presegajo stroške zaradi dejavnosti spremljanja 
farmakovigilančnih dejavnosti, bi lahko postavilo pod vprašaj neodvisnost agencije od 
industrije. Po drugi strani pa bi sprejetje strogo javnih finančnih ureditev lahko povzorčilo 
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veliko breme za agencijo in industrijo razrešilo odgovornosti. Namen predloga spremembe je 
vzpostaviti učinkovitejši in bolj pošten sistem financiranja.

Predlog spremembe 58
António Fernando Correia De Campos

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) Povzetek rednih poročil o varnosti 
zdravila, ki predstavlja oceno pristojnih 
organov, vključno z analizo razmerja med 
tveganji in koristmi zdravila.

Or. pt

Obrazložitev

Spletni portali morajo vključevati informacije  zvezi s sistemom farmakovigilance, vendar 
informacije, ki so predstavljene v obliki obširnih seznamov poročil o neželenih učinkih, 
uporabnikom niso v pomoč. Informacije morajo biti predstavljene na enostaven način, da jih 
je lažje razumeti.

Predlog spremembe 59
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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

Or. de
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Obrazložitev

Glede na izkušnje se večina domnevnih neželenih učinkov sporoči v obliki pisem ali prek 
faksa. Če bi bilo elektronsko poročanje edina možnost, bi bili lahko zaradi tega posebno 
zdravstveni delavci manj pripravljeni poročati. Zato mora biti na razpolago več načinov 
poročanja. 

Predlog spremembe 60
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Države članice zagotovijo, da so 
poročila o napakah pri zdravilih, na katera 
so opozorjene v okviru poročanja o 
domnevnih neželenih učinkih za zdravila, 
na voljo podatkovni bazi Eudravigilance in 
vsem organom, odgovornim za varnost 
bolnikov v navedeni državi članici. 
Zagotovijo tudi, da so organi, odgovorni za 
zdravila v navedeni državi članici, 
obveščeni o vseh domnevnih neželenih 
učinkih, na katere so bili opozorjeni organi, 
odgovorni za varnost bolnikov v tej državi 
članici. 

3. Države članice zagotovijo, da so 
poročila o napakah pri zdravilih ali o 
neželenih učinkih zdravil pri uporabi, ki 
ni v skladu z navedbami v dovoljenju za 
promet, na katera so opozorjene v okviru 
poročanja o domnevnih neželenih učinkih 
za zdravila, na voljo podatkovni bazi 
Eudravigilance in vsem organom, 
odgovornim za varnost bolnikov v 
navedeni državi članici. Zagotovijo tudi, da 
so organi, odgovorni za zdravila v 
navedeni državi članici, obveščeni o vseh 
domnevnih neželenih učinkih, na katere so 
bili opozorjeni organi, odgovorni za 
varnost bolnikov v tej državi članici. 

Or. de

Obrazložitev

Po črtanju dosedanjega merila „običajnih odmerkov“ v opredelitvi neželenega učinka (člen 
1, točka 11) bodo v prihodnje vključene napake pri zdravilih in uporaba, ki ni v skladu s tisto, 
navedeno v dovoljenju za promet. Zato je treba pri poročanju o neželenih učinkih zdravila 
navesti, ali so se ti pojavili pri uporabi, ki je v skladu z dovoljenjem za promet. V podatkovni 
bazi je treba vnesti dodaten sklic za takšne primere uporabe, saj je to pomembno pri 
ocenjevanju tveganj in koristi.
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Predlog spremembe 61
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Države članice zagotovijo, da lahko 
imetniki dovoljenja za promet informacije 
o neželenih učinkih zdravila elektronsko 
posredujejo tudi nacionalnim 
podatkovnim bazam, da bi tako 
učinkoviteje in hitreje opredelili probleme 
glede varnosti, specifične za posamezno 
državo.

Or. de

Predlog spremembe 62
Marian-Jean Marinescu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 107 i – odstavek 1 – točke a, b in c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(a) na podlagi ocene podatkov o 
farmakovigilanci razmišlja o:
– začasnem preklicu ali ukinitvi dovoljenja 
za promet;

(b) razmišlja o prepovedi izdajanja 
zdravila; 

– prepovedi izdajanja zdravila;

(c) razmišlja o zavrnitvi podaljšanja 
dovoljenja za promet;

– zavrnitvi podaljšanja dovoljenja za 
promet;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev postopka Skupnosti.
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Predlog spremembe 63
Marian-Jean Marinescu

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Po informacijah iz člena 107i(1) 
Agencija javno objavi sprožitev postopka 
na evropskem spletnem portalu o varnosti 
zdravil.

1. Po informacijah iz člena 107i(1) 
Agencija obvesti zadevne imetnike 
dovoljenja za promet in javno objavi 
sprožitev postopka na evropskem spletnem 
portalu o varnosti zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 64
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

2. Svetovalni odbor za ocenjevanje 
tveganja farmakovigilance oceni zadevo, ki 
je bila predložena. Za namene navedene 
ocene lahko izvede javno obravnavo, 
skupaj s predstavniki Odboru za zdravila 
za uporabo v humani medicini ali skupino 
za usklajevanje, odvisno od postopka za 
izdajo dovoljenja za promet zdravila, kot 
opisano v členu 107l. Agencija v 
posvetovanju z zainteresiranimi stranmi 
razvije smernice za organizacijo in 
izvajanje javnih obravnav. Obravnava 
zagotovi pošteno ravnovesje med oceno 
tveganj in koristi zdravila in v zvezi s tem 
upošteva prejšnje ocene tveganj in koristi
Odbora za zdravila za uporabo v humani 
medicini ali skupine za usklajevanje, 
odvisno od postopka za izdajo dovoljenja 
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za promet zdravila, kot opisano v členu 
107l.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je cilj javne obravnave oceniti tveganje v zvezi s predvidenimi ukrepi organov držav 
članic, kot je opisano v členu 107i, je pomembno, da se pri obravnavi in nadaljnjih sklepih 
upoštevajo tudi koristi, saj so vsa zdravila vedno ravnovesje med tveganji in koristmi.

Predlog spremembe 65
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. V 60 dneh po predložitvi informacij 
Svetovalni odbor za ocenjevanje tveganja 
farmakovigilance pripravi priporočilo, v 
katerem navede razloge, na katerih to 
priporočilo temelji. Priporočilo, ki ne 
posega v oceno razmerja med tveganji in 
koristmi, ki jo pripravi Odbor za zdravila 
za uporabo v humani medicini ali skupina 
za usklajevanje, preden ti organi 
sprejmejo mnenje v skladu s členom 107l, 
je eno od ali kombinacija naslednjega: 

Or. en

Predlog spremembe 66
Frédérique Ries

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 21
Direktiva 2001/83/ES
Člen 108 – odstavek 2a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 67
Jorgo Chatzimarkakis

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Pristojni organi začasno prekličejo, 
umaknejo, ukinejo ali spremenijo 
dovoljenje za promet, kadar se pokaže, da 
je zdravilo škodljivo ali ni terapevtsko 
učinkovito ali razmerje med tveganji in 
koristmi ni ugodno ali kadar njegova 
kakovostna in količinska sestava ne 
ustrezata deklarirani. Šteje se, da zdravilo 

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

terapevtsko ni učinkovito, če se ni bilo 
pokazano, da je z njim mogoče doseči 
terapevtske rezultate.

Or. de

Obrazložitev

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


