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Predlog spremembe 15
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Skupnosti, 
dostopajo do njih in jih skupaj uporabljajo, 
je treba voditi podatkovno bazo 
Eudravigilance in jo okrepiti kot enotno 
točko prejema takih informacij. Države 
članice zato imetnikom dovoljenj za 
promet ne bi smele nalagati dodatnih 
zahtev za poročanje. Podatkovna baza 
mora biti v celoti dostopna državam 
članicam, Agenciji in Komisiji, v 
ustreznem obsegu pa tudi imetnikom 
dovoljenj za promet in javnosti.

(5) Da se vsem pristojnim organom 
zagotovi, da lahko hkrati prejemajo 
informacije o farmakovigilanci zdravil za 
humano uporabo, odobrenih v Skupnosti, 
dostopajo do njih in jih skupaj uporabljajo, 
je treba voditi podatkovno bazo 
Eudravigilance in jo okrepiti kot enotno 
točko prejema takih informacij. Države 
članice zato imetnikom dovoljenj za 
promet ne bi smele nalagati dodatnih 
zahtev za poročanje. Namesto tega mora 
podatkovna zbirka Eudravigilance 
sočasno obvestiti zadevne države članice o 
poročilih, ki jih vložijo imetniki dovoljenja 
za promet. Države članice morajo za 
zagotavljanje visokokakovostnih 
informacij podpreti razvoj strokovnega 
znanja nacionalnih in regionalnih 
centrov farmakovigilance. Pristojni 
nacionalni organi morajo zbirati poročila 
teh centrov in prenesti podatke v 
podatkovno zbirko Eudravigilance. 
Podatkovna baza mora biti v celoti 
dostopna državam članicam, Agenciji in 
Komisiji, v ustreznem obsegu pa tudi 
imetnikom dovoljenj za promet in javnosti.

Or. en
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Predlog spremembe 16
Patrizia Toia

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 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. 
Znanstveni strokovnjaki, ki delujejo v 
odboru, morajo biti neodvisni od 
imetnikov dovoljenj in Agencije, zlasti ko 
se izvajajo varnostne študije na zdravilih.

Or. it

Obrazložitev

Priporočljivo je zagotoviti popolno neodvisnost strokovnjakov, saj bodo pristojni za odobritev 
dovoljenj le stežka umaknili s trga zdravila, ki so jih pred tem že odobrili.

Predlog spremembe 17
Patrizia Toia

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 

(15) Tri leta po umestitvi na trg na novo 
odobrenega zdravila ali kadar je za 
zdravilo izdano dovoljenje za promet pod 
pogojem, da je treba opraviti študijo 
varnosti po pridobitvi dovoljenja za 
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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.

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, ki jih je treba 
označiti s črnim trikotnikom in ustrezno 
obrazložitvijo, v kateri so povzete 
značilnosti zdravila, ki morajo biti 
navedene v navodilih za uporabo, 
Agencija pa mora sproti dopolnjevati javno 
dostopen seznam takih zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Posebna opozorila za vsa na novo odobrena zdravila in zdravila, ki se intenzivno spremljajo, 
bodo tako zdravstvenim strokovnjakom kot bolnikom v pomoč pri prepoznavanju na novo 
odobrenih zdravil, ki so na trgu manj kot tri leta, in bodo povečala njihovo ozaveščenost 
glede poročanja o neželenih učinkih, ki bi se lahko pojavili.

Predlog spremembe 18
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 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. Pri pripravi poročil 
morajo bolnikom vedno pomagati 
zdravstveni strokovnjaki.
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Or. es

Predlog spremembe 19
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 4
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 10 a – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Na podlagi obrazložitev, ki jih predloži 
imetnik dovoljenja za promet, Komisija 
prekliče ali potrdi zahtevo. Kadar Komisija 
potrdi zahtevo, se dovoljenje za promet 
spremeni tako, da se zahteva vključi kot 
pogoj za izdajo dovoljenja za promet, 
sistem obvladovanja tveganja pa se 
ustrezno dopolni z novimi podatki.“

3. Na podlagi obrazložitev, ki jih predloži 
imetnik dovoljenja za promet, Komisija 
prekliče ali potrdi zahtevo. Kadar Komisija 
potrdi zahtevo, se dovoljenje za promet 
spremeni tako, da se zahteva vključi kot 
pogoj za izdajo dovoljenja za promet, 
sistem obvladovanja tveganja pa se 
ustrezno dopolni z novimi podatki. Ne 
glede na to, ali je bila zahteva odobrena 
ali zavrnjena, mora Komisija natančno 
obrazložiti odločitev, ki se ustrezno 
zabeleži.

Or. es

Predlog spremembe 20
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija sproti dopolnjuje ta seznam. Agencija sproti dopolnjuje ta seznam. 
Zdravila, vključena v omenjeni seznam 
zdravil za humano uporabo, morajo biti 
kot taka jasno opredeljena na embalaži, 
da se bolnikom in zdravstvenim 
strokovnjakom poleg seznama zagotovi še 
drug vir informacij.
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Predlog spremembe 21
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 24 – odstavek 1 – pododstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija v sodelovanju z državami 
članicami in Komisijo ustanovi in vodi 
podatkovno bazo in mrežo za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“), v 
katerih se zbirajo informacije o 
farmakovigilanci zdravil, odobrenih v 
Skupnosti, ter ki omogočajo pristojnim 
organom hkraten dostop do informacij in 
njihovo skupno uporabo.

1. Agencija v sodelovanju z državami 
članicami in Komisijo ustanovi in vodi 
podatkovno bazo in mrežo za obdelavo 
podatkov (v nadaljnjem besedilu 
„podatkovna baza Eudravigilance“), v 
katerih se zbirajo informacije o 
farmakovigilanci zdravil, odobrenih v 
Skupnosti, ter ki omogočajo pristojnim 
organom hkraten dostop do informacij in 
njihovo skupno uporabo. Države članice 
morajo podpreti razvoj strokovnega 
znanja nacionalnih in regionalnih 
centrov farmakovigilance. Pristojni 
nacionalni organi morajo zbirati poročila 
teh centrov in prenesti podatke v 
podatkovno zbirko Eudravigilance.

Or. en

Predlog spremembe 22
Patrizia Toia

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 24 – odstavek 2 – pododstavka 2 in 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija zagotovi ustrezen dostop do 
podatkovne baze Eudravigilance tudi 
zdravstvenim delavcem in javnosti, pri 
čemer zagotovi varstvo osebnih podatkov.

Agencija zagotovi dostop do podatkovne 
baze Eudravigilance tudi zdravstvenim 
delavcem in javnosti, pri čemer zagotovi 
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varstvo osebnih podatkov.
Podatki, ki se hranijo v podatkovni bazi 
Eudravigilance, so javno dostopni v 
združeni obliki skupaj s pojasnilom o 
razlagi podatkov. 

Podatki, ki se hranijo v podatkovni bazi 
Eudravigilance, so javno dostopni skupaj s 
pojasnilom o razlagi podatkov. 

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da je podatkovna zbirka Eudravigilance na voljo javnosti in dostopna ne samo 
v združeni obliki (ki je presplošna in včasih zavajajoča), temveč da je bolj podrobno 
razložena.

Predlog spremembe 23
Marian-Jean Marinescu

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Èlen 24 – odstavek 2 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija sodeluje z organizacijami 
zdravstvenih strokovnjakov ter 
organizacijami za bolnike in potrošnike, 
da se določi „ustrezna raven dostopa“.

Or. en

Predlog spremembe 24
Frédérique Ries

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 

Agencija v sodelovanju z državami 
članicami in zadevnimi interesnimi 
skupinami razvije standardno vsebino, 
oblike in postopke, prek katerih lahko 
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neželenih učinkih. zdravstveni delavci in bolniki poročajo o 
domnevnih neželenih učinkih, in sledljivost 
bioloških zdravil, ki se predpisujejo, 
razdeljujejo ali prodajajo v EU.

Or. en

Obrazložitev

Natančna opredelitev zdravila, povezanega z domnevnimi neželenimi učinki, je zelo 
pomembna za delujoč sistem farmakovigilence. Predlagani predlog spremembe bi od 
Agencije zahteval, naj razvije uporabniku prijazno standardno vsebino, obliko in postopke, ki 
jih bodo zdravstveni strokovnjaki in bolniki uporabljali pri poročanju o neželenih učinkih.

Predlog spremembe 25
António Fernando Correia De Campos

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. Obrazci, namenjeni 
bolnikom, morajo biti sestavljeni v skladu 
s tehničnimi merili, da bo njihova 
struktura jasna, jezik pa preprost in 
dostopen splošni javnosti; dostopni 
morajo biti na spletu in v lekarnah.

Obrazci morajo vključevati zahtevane 
informacije, da lahko lekarne ali 
neposredno bolniki poročajo oblastem po 
pošti, faksu ali elektronski poti.

Or. pt

Obrazložitev

Za zagotovitev, da bodo pacienti pogosteje poročali o neželenih učinkih, ni dovolj samo to, da 
se jih ozavesti o pomembnosti poročanja; postopek poročanja mora biti tudi poenostavljen in 
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bolje ustrezati njihovim potrebam.

Predlog spremembe 26
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za zagotovitev sledljivosti bioloških 
zdravil, ki so predpisana, razdeljena, ali 
prodajana v EU, morajo standardni 
obrazci in postopki vsebovati ime imetnika 
dovoljenja za promet, mednarodno 
nelastniško ime (INN), ime zdravila, kot je 
določeno v členu 20(1) Direktive 
2001/83/ES, in številko serije.

Or. en

Obrazložitev

Ker se biotehnološka zdravila od konvencionalnih razlikujejo po tem, da so „živa zdravila“, 
je primerno, da obstajajo ločena pravila glede vrst informacij, o katerih morajo poročati 
zdravstveni strokovnjaki v primeru neželenih učinkov, da se tako zagotovi sledljivost zdravil 
in določi vzrok za neželene učinke.

Predlog spremembe 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 11
Uredba (ES) št. 726/2004
Èlen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ker nekatera zdravila povzročajo 
neželene učinke, morajo Agencija ali 
pristojni organi omogočiti, da se pred 
začetkom zdravljenja s temi zdravili 
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obvezno preveri diagnoza.

Or. es

Predlog spremembe 28
Jens Rohde

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Svetovalni odbor za oceno tveganja na 
področju farmakovigilance sestavlja:

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

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

(a) po en član in en namestnik na državo 
članico, ki jih imenuje nacionalni pristojni 
organ po posvetovanju z upravo;

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

(b) dva dodatna člana in dva namestnika, 
en predstavnik zdravstvenih strokovnjakov 
in en predstavnik bolnikov, ki jih imenuje 
Komisija na podlagi javnega razpisa ter po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom.
Država članica lahko prosi drugo državo 
članico, da prevzame njeno mesto v 
odboru.

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. en


