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PREDLOGI SPREMEMB 001-007  
vlagatelj: Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
 
Poročilo 
Linda McAvan A7-0164/2012 
Farmakovigilanca (sprememba Uredbe (ES) št. 726/2004) 
 
Predlog uredbe (COM(2012)0051 – C7-0034/2012 – 2012/0023(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 
Uvodna izjava 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(1) Za zagotovitev preglednosti nadzora 
odobrenih zdravil mora seznam zdravil, ki 
jih je treba dodatno spremljati, uveden 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, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 
št. 1235/2010, sistematično vključevati 
zdravila, za katera veljajo varnostni pogoji 
po pridobitvi dovoljenja za promet. 

(1) Za zagotovitev preglednosti nadzora 
odobrenih zdravil bi moral seznam zdravil, 
ki jih je treba dodatno spremljati, uveden 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, 
kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 
št. 1235/2010, sistematično vključevati 
zdravila, za katera veljajo nekateri 
varnostni pogoji po pridobitvi dovoljenja 
za promet. 
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Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 23 – odstavek 1 – točki c in d 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) zdravil, ki so odobrena v skladu s to 
uredbo in za katera veljajo pogoji iz točk 
(c), (ca), (cb) in (cc) člena 9(4) ali iz 
člena 10a, člena 14(7) in (8) ter člena 
21(2); 

(c) zdravil, ki so odobrena v skladu s to 
uredbo in za katera veljajo pogoji iz točk 
(cb) in (cc) člena 9(4) ali iz člena 10a ter 
člena 14(7) in (8); 

(d) zdravil, odobrenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES in za katera veljajo 
pogoji iz členov 21a, 22, 22a in 104a 
navedene direktive; 

(d) zdravil, odobrenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES in za katera veljajo 
pogoji iz točk (b), (c) in (f) člena 21a ali iz 
členov 22 in 22a navedene direktive. 

Obrazložitev 

Seznam proizvodov, za katere je potrebno dodatno spremljanje, bi moral vsebovati samo 

proizvode, za katere veljajo najstrožji pogoji in varnostne zahteve, saj bo drugače predolg in bo 

izgubil svoj pomen.  
 

Samodejno bi moral vključevati vse nove proizvode, ki vsebujejo nove aktivne sestavine, ter vsa 

nova biosimilarna zdravila, in sicer prvih pet let. Prav tako bi morali biti samodejno vključeni 

vsi proizvodi, za katere se uporablja:  

• PASS (kot v primeru Mediator)
1
;  

• PAES
2
;
 
  

• strožja pravila kot običajno pri poročanju o neželenih učinkih
3
;  

• pogojno dovoljenje za promet (tj. zaradi neizpolnjenih zdravstvenih potreb)
4
; 

• izredno dovoljenje za promet (tj. za „bolezni sirote“)
5
. 

Proizvode, za katere veljajo kateri koli drugi pogoji, bi bilo mogoče vključiti le po presoji držav 

članic in Komisije po posvetovanju z odborom za oceno tveganja na področju 

farmakovigilance. 

 

                                                 
1 Člena 9(4)cb in 10a uredbe ter člena 21a(b) in 22a direktive. 
2 Člena 9(4)cc in 10a uredbe ter člena 21a(f) in 22a direktive. 
3 Člen 9(4)cb uredbe in člen 21a(c) direktive. 
4 Člen 14(7) uredbe. 
5 Člen 14(8) uredbe in člen 22 direktive. 
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Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 23 – odstavek 1 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Na zahtevo Komisije in po posvetu z 
odborom za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance se lahko na seznam 
uvrstijo tudi zdravila, ki so odobrena v 
skladu s to uredbo, pod pogoji iz točk (c) 
in (ca) člena 9(4) in iz člena 21(2). 

 Na zahtevo pristojnega nacionalnega 
organa in po posvetu z odborom za 
ocenjevanje tveganja na področju 
farmakovigilance se lahko na seznam 
uvrstijo tudi zdravila, odobrena v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES in pod pogoji iz 
točk (d) in (e) člena 21a in iz člena 104a 
navedene direktive. 

Obrazložitev 

Seznam proizvodov, za katere je potrebno dodatno spremljanje, bi moral vsebovati samo 

proizvode, za katere veljajo najstrožji pogoji in varnostne zahteve, saj bo drugače predolg in bo 

izgubil svoj pomen.  
Samodejno bi moral vključevati vse nove proizvode, ki vsebujejo nove aktivne sestavine, ter vsa 

nova biosimilarna zdravila, in sicer prvih pet let. Prav tako bi morali biti samodejno vključeni 

vsi proizvodi, za katere se uporablja:  

• PASS (kot v primeru Mediator)
1
;  

• PAES
2
;
 
  

• strožja pravila kot običajno pri poročanju o neželenih učinkih
3
;  

• pogojno dovoljenje za promet (tj. zaradi neizpolnjenih zdravstvenih potreb)
4
; 

• izredno dovoljenje za promet (tj. za „bolezni sirote“)
5
. 

Proizvode, za katere veljajo kateri koli drugi pogoji, bi bilo mogoče vključiti le po presoji držav 

članic in Komisije po posvetovanju z odborom za oceno tveganja na področju 

farmakovigilance. 

 

                                                 
1 Člena 9(4)cb in 10a uredbe ter člena 21a(b) in 22a direktive. 
2 Člena 9(4)cc in 10a uredbe ter člena 21a(f) in 22a direktive. 
3 Člen 9(4)cb uredbe in člen 21a(c) direktive. 
4 Člen 14(7) uredbe. 
5 Člen 14(8) uredbe in člen 22 direktive. 
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Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 23 – odstavek 4 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Za zdravila s seznama se v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo vključi izjava „Za to zdravilo se 
izvaja dodatno spremljanje“. Pred 
navedeno izjavo je črn simbol, ki ga 
Komisija po priporočilu svetovalnega 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance izbere do 
2. januarja 2012, za njo pa ustrezna 
standardna obrazložitev. 

4. Za zdravila s seznama se v povzetek 
glavnih značilnosti zdravila in navodilo za 
uporabo vključi izjava „Za to zdravilo se 
izvaja dodatno spremljanje“. Pred 
navedeno izjavo je črn simbol, ki ga 
Komisija po priporočilu svetovalnega 
odbora za oceno tveganja na področju 
farmakovigilance izbere do 2. julija 2013, 
za njo pa ustrezna standardna obrazložitev. 

Obrazložitev 

Predlog spremembe odpravlja napako iz oblikovanja sedanje zakonodaje. Odbor za oceno 

tveganja na področju farmakovigilance bo ustanovljen julija 2012, zato obdobje 12 mesecev 

začne teči šele takrat. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 a (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 67 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo) 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4a) Členu 67(3) se dodata naslednja 
pododstavka:  

 „Z odstopanjem od člena 70(1) pristojbine 
za storitve, ki jih zagotavlja Agencija na 
področju farmakovigilance, skupina za 
usklajevanje pa pri izpolnjevanju svojih 
nalog iz prvega pododstavka, določi 
Komisija. 

 V ta namen Komisija po posvetovanju z 
Agencijo z delegiranimi akti v skladu s 
členom 87ba in pod pogoji iz členov 87c 
in 87d sprejem ukrepe, ki dopolnjujejo 
tretji pododstavek glede strukture in višine 
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teh pristojbin.“. 

Obrazložitev 

Da bi zagotovili dosledno izvajanje novih določb o farmakovigilanci, je treba nujno pooblastiti 

Evropsko agencijo za zdravila, da bo imetnikom dovoljenja za promet zaračunavala pristojbine 

za izpolnjevanje nalog farmakovigilance.  
Zato bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bi dopolnila določbe v členu 67(3) glede 

storitev, ki jih na področju farmakovigilance zagotavlja Agencija ali skupina za usklajevanje. 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 b (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 87b – odstavek 1 a (novo)  
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4b) V členu 87b se vstavi naslednji 
odstavek: 

 „1a. Pooblastilo za sprejemanje 
delegiranih aktov iz člena 67(3) se 
prenese na Komisijo za obdobje petih let 
od 1. julija 2012. Komisija pripravi 
poročilo o prenesenem pooblastilu 
najpozneje šest mesecev pred koncem 
petletnega obdobja. Prenos pooblastila se 
samodejno podaljša za enaka obdobja, 
razen če ga Evropski parlament ali Svet 
ne prekliče v skladu s členom 87c.“. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 
Člen 1 – točka 4 c (novo) 
Uredba (ES) št. 726/2004 
Člen 87c – odstavek 1 
 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (4c) Člen 87c(1) se nadomesti z 
naslednjim: 

 „1. Pooblastilo iz člena 10b in člena 67(3) 
lahko kadar koli prekliče Evropski 
parlament ali Svet.“. 

 


