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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

 

Nujno je potrebna nova zakonodaja, s katero se bo povečal obseg raziskav, razvoja in 

spremljanja na področju zdravil za uporabo v veterinarski medicini in s katero se bo povečala 

proizvodnja in njena dobičkonosnost na notranjem trgu. Zaradi podnebnih sprememb in 

svetovnega trenda k večji mobilnosti so prav tako potrebna nova in boljša zdravila za uporabo 

na področju živinoreje. Z vidika kmetov je odločilnega pomena, da so učinkovita in dostopna 

zdravila na voljo po razumni ceni, ko jih potrebujejo. 

 

Poenostavitev 

 

Proizvodnja zdravil za uporabo v veterinarski medicini je v več pogledih veliko bolj zapletena 

kot proizvodnja zdravil za uporabo v humani medicini, saj vsi ljudje spadamo v isto vrsto, 

medtem ko je pri živalih veliko različnih vrst, zaradi česar je trg veliko bolj razdrobljen. Zato 

je za razvoj zdravil za uporabo v veterinarski medicini izjemno pomembno, da so zakoni in 

pravila izjemno jasni in preprosti. To pomeni tudi, da si mora Evropski parlament resno 

prizadevati, da bo poenostavil in razjasnil predlog Komisije. Najprej je treba poenostaviti 

samo birokracijo, ne da bi okrnili preverjanje novih proizvodov ali spremljanje stranskih 

učinkov proizvodov, njihovega učinka na dobrobit in zdravje živali ali na javno zdravje in 

okolje. 

 

Poleg tega je v predlogu Komisije zaznati določeno zadržanost, zaradi katere je preveč 

odločitev prepuščenih organom v 28 državah članicah, premalo pa jih je predvidenih na ravni 

Evropske unije. Odprto vprašanje ostaja tudi, kako naj EU sprejme jasna pravila o tem, kaj bo 

morala določena pristojnost vključevati, in sicer kaj je mišljeno z izrazom „pristojni 

veterinar“. 

 

Pojasnitev 

 

V členu 4 ni natančnih opredelitev bistvenih izrazov, kot je „odgovorna uporaba zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini“. Tu bi morali kot izhodišče uporabiti opredelitve, ki jih je 

sprejela Evropska platforma za odgovorno uporabo zdravil pri živalih (EPRUMA), saj so v tej 

zadružni organizaciji združene vse zadevne strani, kot so kmetijske organizacije, veterinarske 

organizacije in medicinska stroka. 

 

Protimikrobna odpornost   

 

V predlogu je presenetljivo malo določb za reševanje težave vse večje protimikrobne 

odpornosti, ki je izredno resna grožnja tako za živali kot za ljudi. Za ljudi in živali je zagotovo 

življenjskega pomena, da karseda hitro vzpostavimo jasno sliko o tem, kako se uporabljajo 

vsa protimikrobna zdravila, da lahko nemudoma močno zmanjšamo njihovo uporabo in 

ustavimo zlorabe. 

 

Čeprav člen 54 predloga predvideva vzpostavitev evropske zbirke podatkov o uporabi zdravil 

za uporabo v veterinarski medicin (k čemer je Evropski parlament pozival že maja 2011), ni 
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jasne zahteve, da morajo pristojni organi v državah članicah pridobivati, zbirati in posredovati 

natančne informacije o tem, kje, kdaj, kako in zakaj je bilo uporabljeno protimikrobno 

zdravilo, zlasti ko gre za protibakterijsko zdravilo. V takšnih primerih je treba pridobiti 

podatke o tem, kdaj, kje, kateri živali in na podlagi katere diagnoze je bilo zdravilo dano. 

Zlasti je pomembna zahteva po pridobitvi informacij o diagnozi. Protibakterijska zdravila se 

ne bi smela predpisati brez jasne diagnoze bolezni. 

 

Člen 108 o spletni prodaji zdravil za uporabo v veterinarski medicini je korak v pravo smer, 

vendar ne zadostuje. Razumljivo bi bilo dovoliti spletno prodajo le zdravil brez recepta. 

 

Enako dobrodošel, a neustrezen, je člen 107 o finančnih spodbudah za veterinarje za 

predpisovanje zdravil. Nenavadno je, da se na tak način razlikuje pristojnosti zdravnika in 

veterinarja; zdravniki so običajno dobro plačani za svoje delo in strokovnost, medtem ko v 

nekaterih državah članicah enako dobro usposobljeni in strokovni veterinarji komaj shajajo s 

prodajo zdravil. Zdi se logično in smiselno, da bi morali imeti veterinarji, enako kot 

zdravniki, zalogo zdravil za najnujnejše potrebe v času, ki je potreben za pridobitev zdravil na 

običajen način, s tem pa ne bi smel biti povezan motiv ustvarjanja dobička. 

 

V vseh teh primerih bi morala nova uredba iz razlogov javnega zdravja državam članicam 

dovoliti, da ohranijo ali sprejmejo bolj daljnosežna pravila o uporabi in predpisovanju 

protimikrobnih zdravil.  

 

Učinek na okolje 

 

Raba protimikrobnih in drugih zdravil za uporabo v veterinarski medicini je prav tako vse 

večja okoljska težava, zlasti zaradi odtekanja v naravno okolje. Dandanes se z gnojem, ki je 

najpomembnejše gnojilo, po kmetijskih površinah in vodi razpršijo velike količine med 

drugim bakterij, odpornih na antibiotike. Podatke o stranskih učinkih, ki so bili zbrani kot del 

ukrepov farmakovigilance (oddelek 6), bi bilo treba tudi posredovati drugim ustreznim 

organom, na primer tistim, ki so pristojni za okolje. 

PREDLOGI SPREMEMB 

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane kot pristojni odbor, da obravnava naslednje predloge sprememb: 

 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(6) Živali lahko zbolijo za številnimi 

boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti ali 

(6) Živali lahko kljub ukrepom kmetov 

glede ustrezne higiene, krme, upravljanja 
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zdraviti. Učinek živalskih bolezni in 

ukrepi, potrebni za njihov nadzor, imajo 

lahko uničujoče posledice za posamezne 

živali, živalske populacije, imetnike živali 

in gospodarstvo. Živalske bolezni, ki se 

prenašajo na ljudi, lahko znatno vplivajo na 

javno zdravje. Zato bi morala biti v Uniji 

na voljo zadostna in učinkovita zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini za 

zagotovitev visokih standardov zdravja 

živali in javnega zdravja ter za razvoj 

sektorjev kmetijstva in akvakulture. 

in biološke zaščite zbolijo za številnimi 

boleznimi, ki jih je treba zaradi zdravja in 

dobrobiti živali preprečiti ali zdraviti z 

zdravili za uporabo v veterinarski 

medicini. Učinek živalskih bolezni in 

ukrepi, potrebni za njihov nadzor, imajo 

lahko uničujoče posledice za posamezne 

živali, živalske populacije, imetnike živali 

in gospodarstvo. Živalske bolezni, ki se 

prenašajo na ljudi, lahko znatno vplivajo na 

javno zdravje. Zato bi morala biti v Uniji 

na voljo zadostna in učinkovita zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini za 

zagotovitev visokih standardov zdravja 

živali in javnega zdravja ter za razvoj 

sektorjev kmetijstva in akvakulture. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (7a) Namen te uredbe je zagotoviti visoko 

raven varovanja zdravja ljudi in živali, pa 

tudi varstvo okolja. Uporabljati bi bilo 

treba previdnostno načelo, z uredbo pa bi 

morali zagotoviti, da bo industrija 

dokazala, da farmacevtske snovi ali 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, proizvedeni ali dani na trg, 

nimajo škodljivih učinkov na zdravje ljudi 

ali živali niti nesprejemljivih učinkov na 

okolje. 

 

Predlog spremembe  3 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 14 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(14) Kadar država članica ali Komisija 

meni, da obstajajo razlogi za domnevo, da 

lahko zdravila za uporabo v veterinarski 

(14) Kadar država članica ali Komisija 

meni, da obstajajo razlogi za domnevo, da 

lahko zdravila za uporabo v veterinarski 
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medicini pomenijo potencialno resno 

tveganje za zdravje ljudi ali živali ali za 

okolje, bi bilo treba znanstveno 

vrednotenje zdravila izvesti na ravni Unije, 

kar bi privedlo do enotne odločitve na 

spornem področju, ki bi bila zavezujoča za 

zadevne države članice, na podlagi celovite 

ocene razmerja med tveganji in koristmi. 

medicini pomenijo potencialno resno 

tveganje za zdravje ljudi ali živali ali za 

okolje, bi bilo treba znanstveno 

vrednotenje zdravila izvesti na ravni Unije, 

kar bi privedlo do enotne odločitve na 

spornem področju, ki bi bila zavezujoča za 

zadevne države članice, na podlagi celovite 

ocene razmerja med tveganji in koristmi. 

Postopek pridobitve dovoljenja za promet 

za zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini bi bilo treba prilagoditi in 

odpraviti upravne postopke, ki bi utegnili 

ovirati razvoj raziskav in inovacij, ki so 

namenjene iskanju novih zdravil. 

Obrazložitev 

Razvoj in inovacije na področju novih zdravil včasih ovira možnost, da za proizvod ne bo 

izdano dovoljenje. 

 

Predlog spremembe  4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 17 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(17) Vendar pa lahko obstajajo primeri, v 

katerih ni na voljo nobenega primernega 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. V navedenih primerih bi moralo 

biti veterinarjem izjemoma dovoljeno, da 

predpišejo druga zdravila za živali, za 

katere so odgovorni, samo v skladu s 

strogimi pravili in v interesu zdravja ali 

dobrobiti živali. V primeru živali za 

proizvodnjo živil bi morali veterinarji 

zagotoviti, da je predpisana ustrezna 

karenca, tako da škodljivi ostanki 

navedenih zdravil ne vstopijo v prehransko 

verigo. 

(17) Vendar pa lahko obstajajo primeri, v 

katerih ni na voljo nobenega primernega 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. V navedenih primerih bi moralo 

biti veterinarjem izjemoma dovoljeno, da 

predpišejo druga zdravila za živali, za 

katere so odgovorni, samo v skladu s 

strogimi pravili in v interesu zdravja ali 

dobrobiti živali, tako bi bila uporaba 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

humani medicini dovoljena le, če jih 

predpiše veterinar in odobri veterinarski 

organ, pristojen za spremljanje njegovega 

dela. V primeru živali za proizvodnjo živil 

bi morali veterinarji zagotoviti, da je 

predpisana ustrezna karenca, tako da 

škodljivi ostanki navedenih zdravil ne 

vstopijo v prehransko verigo. 
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Obrazložitev 

Zaradi varovanja zdravja in okolja bi bilo treba nujno uporabljati odobrena zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. Za uporabo zdravil za uporabo v humani medicini bi morali 

določiti stroge pogoje. 

 

Predlog spremembe  5 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 20 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(20) Direktiva 2010/63/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta15 določa določbe o 

zaščiti živali, ki se uporabljajo v 

znanstvene namene, na podlagi načel 

zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja. 

Klinična preskušanja zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini so izvzeta iz 

navedene direktive. Zasnova in izvedba 

kliničnih preskušanj, ki zagotavljajo 

bistvene informacije o varnosti in 

učinkovitosti zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, bi morali biti taki, da 

se zagotovijo najbolj zadovoljivi rezultati 

ob uporabi najmanjšega števila živali, prav 

tako pa bi bilo treba uporabljati postopke, 

za katere je najmanj verjetno, da bi 

povzročili bolečine, trpljenje ali stisko 

živali, ter upoštevati načela iz Direktive 

2010/63/EU. 

(20) Direktiva 2010/63/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta15 določa določbe o 

zaščiti živali, ki se uporabljajo v 

znanstvene namene, na podlagi načel 

zamenjave, zmanjšanja in izboljšanja. 

Klinična preskušanja zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini so izvzeta iz 

navedene direktive. Zasnova in izvedba 

kliničnih preskušanj, ki zagotavljajo 

bistvene informacije o varnosti in 

učinkovitosti zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, bi morali biti 

najboljši, da se zagotovijo najbolj 

zadovoljivi rezultati ob uporabi 

najmanjšega števila živali, prav tako pa bi 

bilo treba uporabljati postopke, za katere je 

najmanj verjetno, da bi povzročili bolečine, 

trpljenje ali stisko živali, ter upoštevati 

načela iz Direktive 2010/63/EU. 

__________________ __________________ 

15 Direktiva 2010/63/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 

2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 

znanstvene namene (UL L 276, 

20.10.2010, str. 33). 

15 Direktiva 2010/63/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 

2010 o zaščiti živali, ki se uporabljajo v 

znanstvene namene (UL L 276, 

20.10.2010, str. 33). 

 

Predlog spremembe  6 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 25 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(25) Testi, predklinične študije in klinična 

preskušanja pomenijo velike naložbe za 

podjetja, ki so zanje nujna, da lahko 

predložijo potrebne podatke z vlogo za 

pridobitev dovoljenja za promet ali 

določijo mejne vrednosti ostankov za 

farmacevtske aktivne snovi v zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini. Navedene 

naložbe bi bilo treba zaščititi za 

spodbuditev raziskav in inovacij, tako da se 

zagotovi razpoložljivost nujnih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini v Uniji. 

Zato bi bilo treba podatke, ki se predložijo 

pristojnemu organu ali Agenciji, zaščititi, 

da jih ne bi uporabljali drugi predlagatelji. 

Vendar pa bi navedena zaščita morala biti 

časovno omejena, da se omogoči 

konkurenca. 

(25) Testi, predklinične študije in klinična 

preskušanja pomenijo velike naložbe za 

podjetja, ki so zanje nujna, da lahko 

predložijo potrebne podatke z vlogo za 

pridobitev dovoljenja za promet ali 

določijo mejne vrednosti ostankov za 

farmacevtske aktivne snovi v zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini. Navedene 

naložbe bi bilo treba zaščititi za 

spodbuditev raziskav in inovacij, zlasti na 

področju zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini za manj pomembne vrste in 

protimikrobnih zdravil, tako da se 

zagotovi razpoložljivost nujnih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini v Uniji. 

Zato bi bilo treba podatke, ki se predložijo 

pristojnemu organu ali Agenciji, zaščititi, 

da jih ne bi uporabljali drugi predlagatelji. 

Vendar pa bi navedena zaščita morala biti 

časovno omejena, da se omogoči 

konkurenca. 

 

Predlog spremembe  7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 27 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(27) Priznava se, da je morebiten učinek 

zdravila na okolje lahko odvisen od 

porabljene količine in posledične količine 

farmacevtske snovi, ki lahko vstopi v 

okolje. Zato je, kadar obstajajo dokazi, da 

sestavina zdravila, za katerega je 

predložena splošna vloga za pridobitev 

dovoljenja za promet, pomeni nevarnost za 

okolje, primerno zahtevati podatke o 

možnem vplivu na okolje, da se zavaruje 

okolje. V takih primerih bi si predlagatelji 

morali prizadevati, da združijo moči pri 

pripravi takšnih podatkov, da bi omejili 

stroške in testiranja na vretenčarjih. 

(27) Priznava se, da je morebiten učinek 

zdravila na okolje lahko odvisen od 

porabljene količine in posledične količine 

farmacevtske snovi, ki lahko vstopi v 

okolje. Zato je, kadar obstajajo dokazi, da 

sestavina zdravila, za katerega je 

predložena splošna vloga za pridobitev 

dovoljenja za promet, pomeni nevarnost za 

okolje, primerno zahtevati podatke o 

možnem vplivu na okolje, da se zavaruje 

okolje. V takih primerih bi si predlagatelji 

morali prizadevati, da združijo moči pri 

pripravi takšnih podatkov, da bi omejili 

stroške in testiranja na vretenčarjih. 

Dosedanji sistem je privedel do 



 

AD\1069105SL.doc 9/82 PE552.056v02-00 

 SL 

podvajanja testov, tratenja sredstev in 

neusklajenih ocen tveganja za okolje. 

Sistem farmakovigilance doslej ni uspel 

odpraviti posledic te nezadostne 

uskladitve. To še posebej velja za zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini, ki so 

bila odobrena, preden je začela veljati 

zahteva po oceni tveganja za okolje. Zato 

bi morala Komisija za oceno tveganja za 

okolje teh zdravil vzpostaviti sistem za 

pregledovanje posameznih snovi. 

Rezultati pregledovanja bi se objavili v t. i. 

monografijah. 

 

Predlog spremembe  8 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 33 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(33) Protimikrobna odpornost na zdravila 

za uporabo v humani medicini in zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini postaja 

vse večji zdravstveni problem v Uniji in po 

svetu. Veliko protimikrobnih snovi, ki se 

uporablja pri živalih, se uporablja tudi pri 

ljudeh. Nekatere od navedenih 

protimikrobnih snovi so bistvenega 

pomena za preprečevanje ali zdravljenje 

življenjsko nevarnih okužb pri ljudeh. Za 

boj proti protimikrobni odpornosti bi bilo 

treba sprejeti številne ukrepe. Zagotoviti je 

treba, da so na oznakah na protimikrobnih 

zdravilih za uporabo v veterinarski 

medicini vključena ustrezna opozorila in 

navodila. Uporabo, ki ni zajeta v pogojih 

dovoljenja za promet za nekatere nove ali 

bistvene protimikrobne snovi za ljudi, bi 

bilo treba v veterinarskem sektorju omejiti. 

Pravila za oglaševanje protimikrobnih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

morajo biti strožje opredeljena, zahteve za 

pridobitev dovoljenja pa bi morale 

zadostno obravnavati tveganja in koristi 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

(33) Protimikrobna odpornost na zdravila 

za uporabo v humani medicini in zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini postaja 

vse večji zdravstveni problem v Uniji in po 

svetu, zato si države članice in vsi ustrezni 

akterji delijo skupno odgovornost. Veliko 

protimikrobnih snovi, ki se uporablja pri 

živalih, se uporablja tudi pri ljudeh. 

Nekatere od navedenih protimikrobnih 

snovi so bistvenega pomena za 

preprečevanje ali zdravljenje življenjsko 

nevarnih okužb pri ljudeh. Za boj proti 

protimikrobni odpornosti bi bilo treba 

sprejeti številne ukrepe. Zagotoviti je treba 

boljše informacije o uporabi in učinkih 

protimikrobnih zdravil. Zagotoviti je treba 

sorazmerno izvajanje ukrepov pri 

zdravljenju ljudi in živali, in da so na 

oznakah na protimikrobnih zdravilih 

vključena ustrezna opozorila in navodila. 

Uporabo, ki ni zajeta v pogojih dovoljenja 

za promet za nekatere nove ali bistvene 

protimikrobne snovi za ljudi, bi bilo treba v 

veterinarskem sektorju omejiti. Pravila za 

oglaševanje protimikrobnih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini morajo biti 
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veterinarski medicini. strožje opredeljena, zahteve za pridobitev 

dovoljenja pa bi morale zadostno 

obravnavati tveganja in koristi 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. 

 

 

Predlog spremembe  9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 36 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(36) Razvoj novih protimikrobnih snovi 

zaostaja za povečanjem odpornosti 

obstoječih protimikrobnih snovi. Glede na 

omejene inovacije pri razvoju novih 

protimikrobnih snovi je bistveno, da se 

učinkovitost obstoječih protimikrobnih 

snovi ohrani čim dlje. Uporaba 

protimikrobnih snovi v zdravilih za 

uporabo v veterinarski medicini lahko 

pospeši pojav in širjenje odpornih 

mikroorganizmov ter ogrozi učinkovito 

uporabo že tako omejenega števila 

obstoječih protimikrobnih snovi za 

zdravljenje okužb pri ljudeh. Zato zloraba 

protimikrobnih snovi ne bi smela biti 

dovoljena. 

(36) Razvoj novih protimikrobnih snovi 

zaostaja za povečanjem odpornosti 

obstoječih protimikrobnih snovi. Glede na 

omejene inovacije pri razvoju novih 

protimikrobnih snovi je bistveno, da se 

učinkovitost obstoječih protimikrobnih 

snovi ohrani čim dlje. Uporaba 

protimikrobnih snovi v zdravilih za 

uporabo v veterinarski medicini lahko 

pospeši pojav in širjenje odpornih 

mikroorganizmov ter ogrozi učinkovito 

uporabo že tako omejenega števila 

obstoječih protimikrobnih snovi za 

zdravljenje okužb pri ljudeh. Zato zloraba 

protimikrobnih snovi ne bi smela biti 

dovoljena. Preventivno zdravljenje s 

protimikrobnimi zdravili bi bilo treba 

strožje urejati in priporočiti samo v 

specifičnih, natančno opredeljenih 

primerih in v skladu z zdravjem živali, 

biološko zaščito in hranilnimi zahtevami. 

 

Predlog spremembe  10 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(38) Če se protimikrobna snov ne daje in 

uporablja pravilno, lahko pomeni tveganje 

za javno zdravje ali zdravje živali. Zato bi 

(38) Če se protimikrobna snov ne daje in 

uporablja pravilno, lahko pomeni tveganje 

za javno zdravje ali zdravje živali. Zato bi 
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morala biti protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini na voljo 

samo na veterinarski recept. Osebe, ki 

imajo pravico, da predpišejo zdravilo, 

imajo ključno vlogo pri zagotavljanju 

preudarne uporabe protimikrobnih snovi, 

zato nanje ne bi smele neposredno ali 

posredno vplivati gospodarske spodbude 

pri predpisovanju navedenih zdravil. Zato 

bi bilo treba dobavo protimikrobnih zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini, ki jih 

zagotavljajo navedeni zdravstveni delavci, 

omejiti na količino, potrebno za zdravljenje 

živali, ki so v njihovi oskrbi. 

morala biti protimikrobna zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini na voljo 

samo na veterinarski recept. Osebe, ki 

imajo pravico, da predpišejo zdravilo, 

imajo ključno vlogo pri zagotavljanju 

preudarne uporabe protimikrobnih snovi. 

Veterinarji imajo pravno obveznost, ki je 

del njihovega kodeksa poklicnega 

ravnanja, da zagotovijo odgovorno 

uporabo zdravil. Nanje ne bi smele 

neposredno ali posredno vplivati 

gospodarske spodbude pri predpisovanju 

navedenih zdravil. Industrija s področja 

zdravja živali in veterinarji bi morali 

skupaj spodbujati odgovorno uporabo. 

Zato bi bilo treba dobavo protimikrobnih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 

ki jih zagotavljajo navedeni zdravstveni 

delavci, omejiti na količino, potrebno za 

zdravljenje živali, ki so v njihovi oskrbi. 

 

Predlog spremembe  11 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38a) Preudarna uporaba protimikrobnih 

zdravil je bistvena pri preprečevanju 

protimikrobne odpornosti. Države članice 

morajo upoštevati smernice za preudarno 

uporabo, ki jih je pripravila Komisija. 

 

 

Predlog spremembe  12 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 38 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (38b) Da bi omogočili preudarno 

uporabo, je nujno postaviti hitre, 

zanesljive in učinkovite veterinarske 

diagnoze, da bi ugotovili vzrok bolezni in 
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opravili testiranje občutljivosti na 

antibiotike. To bo omogočilo pravilno 

diagnozo in ciljno uporabo antibiotikov 

ter preprečilo uporabo kritično 

pomembnih antibiotikov, kar bo zavrlo 

razvoj odpornosti na antibiotike. Očitno 

je, da so potrebne nove inovacije, zlasti 

glede diagnosticiranja na kraju samem, in 

da je treba razmisliti, ali je potrebna večja 

uskladitev oziroma več predpisov na ravni 

Unije v tem sektorju. 

 

Predlog spremembe  13 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(40) Še vedno primanjkuje dovolj 

podrobnih in primerljivih podatkov na 

ravni Unije za določitev trendov in 

opredelitev možnih dejavnikov tveganja, ki 

bi lahko privedli do oblikovanja ukrepov 

za omejitev tveganja zaradi protimikrobne 

odpornosti in spremljanje učinkov že 

sprejetih ukrepov. Zato je pomembno 

zbirati podatke o prodaji in uporabi 

protimikrobnih snovi pri živalih, podatke o 

uporabi protimikrobnih snovi pri ljudeh ter 

podatke o organizmih, odpornih na 

protimikrobne snovi in najdenih pri ljudeh, 

živalih in v živilih. Za zagotovitev 

učinkovite uporabe zbranih podatkov bi 

bilo treba določiti ustrezna pravila o 

zbiranju in izmenjavi podatkov. Države 

članice bi morale biti odgovorne za 

zbiranje podatkov o uporabi 

protimikrobnih snovi pod vodstvom 

Agencije. 

(40) Še vedno primanjkuje dovolj 

podrobnih in primerljivih podatkov na 

ravni Unije za določitev trendov in 

opredelitev možnih dejavnikov tveganja, ki 

bi lahko privedli do oblikovanja ukrepov 

za omejitev tveganja zaradi protimikrobne 

odpornosti in spremljanje učinkov že 

sprejetih ukrepov. Zato je pomembno 

zbirati podatke o prodaji in uporabi 

protimikrobnih snovi pri živalih, podatke o 

uporabi protimikrobnih snovi pri ljudeh ter 

podatke o organizmih, odpornih na 

protimikrobne snovi in najdenih pri ljudeh, 

živalih in v živilih. Potrebni so izčrpnejši 

podatki o načinu, času, kraju in vzroku 

uporabe protimikrobnih zdravil. Zato bi 

bilo treba zbrane podatke razčleniti glede 

na vrsto protimikrobnega zdravila, vrste 

živali, zdravljeno bolezen ali okužbo. Za 

zagotovitev učinkovite uporabe zbranih 

podatkov bi bilo treba določiti ustrezna 

pravila o zbiranju in izmenjavi podatkov. 

Države članice bi morale biti odgovorne za 

zbiranje podatkov o uporabi 

protimikrobnih snovi pod vodstvom 

Agencije. 
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Obrazložitev 

Na podlagi resolucije Odbora za kmetijstvo o odpornosti na antibiotike, ki jo je Evropski 

parlament sprejel 12. maja 2011. 

 

Predlog spremembe  14 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 40 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (40a) Poslovna zaupnost ne sme biti 

uporabljena kot izgovor, da bi 

državljanom prepovedali dostop do 

informacij o kemikalijah, ki vplivajo na 

njihovo telo in na telesa drugih neciljnih 

vrst v širšem okolju. Zagotoviti bi bilo 

treba največjo možno preglednost, 

obenem pa zaščititi najbolj zaupne 

poslovne informacije. 

Obrazložitev 

Med obema ciljema je možno najti ravnovesje. 

 

Predlog spremembe  15 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 49 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(49) V posebnih primerih ali z vidika 

javnega zdravja in zdravja živali je treba 

podatke o varnosti in učinkovitosti, ki so 

na voljo ob pridobitvi dovoljenja za 

promet, dopolniti z dodatnimi 

informacijami po tem, ko je zdravilo dano 

v promet. Zato bi bilo treba za imetnika 

dovoljenja za promet z zdravilom uvesti 

obveznost izvajanja študij po pridobitvi 

dovoljenja za promet. 

(49) V posebnih primerih je treba z vidika 

javnega zdravja, zdravja živali ali okolja 

podatke o varnosti in učinkovitosti, ki so 

na voljo ob pridobitvi dovoljenja za 

promet, dopolniti z dodatnimi 

informacijami po tem, ko je zdravilo dano 

v promet. Zato bi bilo treba za imetnika 

dovoljenja za promet z zdravilom uvesti 

obveznost izvajanja študij po pridobitvi 

dovoljenja za promet. 
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Predlog spremembe  16 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 50 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(50) Vzpostaviti bi bilo treba zbirko 

podatkov za farmakovigilanco na ravni 

Unije, da se evidentirajo in vključijo 

informacije o neželenih dogodkih za vsa 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

z dovoljenjem za promet v Uniji. Navedena 

zbirka podatkov bi morala izboljšati 

odkrivanje neželenih dogodkov ter 

omogočati in olajšati farmakovigilanco in 

delitev dela med pristojnimi organi. 

(50) Vzpostaviti bi bilo treba zbirko 

podatkov za farmakovigilanco na ravni 

Unije, da se evidentirajo in vključijo 

informacije o neželenih dogodkih za vsa 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

z dovoljenjem za promet v Uniji. Navedena 

zbirka podatkov bi morala izboljšati 

odkrivanje neželenih dogodkov ter 

omogočati in olajšati farmakovigilanco in 

delitev dela med pristojnimi in drugimi 

zadevnimi organi, kot so agencije za 

varstvo okolja in organi za varnost hrane 

na nacionalni ravni in ravni Unije. 

Obrazložitev 

Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je potreben celostni pristop, na primer v 

zvezi z okoljskimi problemi, povezanimi s širjenjem odpornih bakterij v zemljo in vodo. 

 

Predlog spremembe  17 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 56 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(56) Pogoje, ki urejajo dobavo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini javnosti, bi 

bilo treba uskladiti na ravni Unije. Zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini bi 

morale dobavljati samo osebe, ki jih za to 

pooblasti država članica, v kateri imajo 

sedež. Za izboljšane dostopnosti zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini v Uniji bi 

bilo treba prodajalnam na drobno, ki jih 

pristojni organ v državi članici, v kateri 

imajo sedež, pooblasti za dobavo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, dovoliti, 

da zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini na recept ali brez njega prodajajo 

(56) Pogoje, ki urejajo dobavo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini javnosti, bi 

bilo treba uskladiti na ravni Unije. Zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini bi 

morale dobavljati samo osebe, po potrebi 

veterinarji, ki jih za to pooblasti država 

članica, v kateri imajo sedež. Za izboljšane 

dostopnosti zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini v Uniji bi bilo treba 

prodajalnam na drobno, ki jih pristojni 

organ v državi članici, v kateri imajo sedež, 

pooblasti za dobavo zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, dovoliti, da zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini na 
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prek spleta kupcem v drugih državah 

članicah. 

recept ali brez njega prodajajo prek spleta 

kupcem v drugih državah članicah. 

 

Predlog spremembe  18 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 56 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (56a) Če veterinarji ne bi smeli dobavljati 

zdravil, bi lahko v nekaterih državah 

članicah ogrozili ohranjanje mreže 

veterinarjev na celotnem ozemlju. Ta 

pokritost ozemlja je bistvena za kakovostni 

epidemiološki nadzor nad sedanjimi in 

nastajajočimi boleznimi. 

 

Predlog spremembe  19 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 56 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (56b) Ločitev predpisovanja zdravil od 

njihove dobave ne znižuje porabe 

antibiotikov. To dokazuje dejstvo, da so 

države članice, ki porabijo največ 

antibiotikov, tiste, v katerih že obstaja ta 

ločitev; nasprotno so države članice, ki so 

najbolj zmanjšale svojo porabo, tiste, v 

katerih sta predpisovanje in dobava 

povezana.  

Obrazložitev 

Evropska agencija za zdravila "Prodaja veterinarskih protimikrobnih sredstev v 26 državah 

EU/EGP leta 2012" (Sales of veterinary antimicrobial agents in 26 EU/EEA countries in 

2012) 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Report/2014/10/WC500175671.pdf 
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Predlog spremembe  20 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 58 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (58a) Države članice bi morale imeti po 

obvestitvi Komisije možnost, da na podlagi 

razlogov, utemeljenih z varovanjem 

zdravja ljudi in živali ter okolja, določijo 

strožje pogoje za dobavo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini na 

drobno, če so ti pogoji sorazmerni s 

tveganjem in po nepotrebnem ne 

omejujejo delovanja notranjega trga. 

 

Predlog spremembe  21 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 62 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(62) Kadar je za zdravila izdano dovoljenje 

v eni državi članici in jih je v navedeni 

državi članici predpisala oseba z 

reguliranim poklicem na področju zdravja 

živali za posamezno žival ali skupino 

živali, bi moralo biti načeloma mogoče, da 

se navedeni veterinarski recept prizna in 

zdravilo izda v drugi državi članici. 

Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 

za tako priznavanje receptov ne bi smela 

vplivati na poklicno ali etično dolžnost 

strokovnjakov, ki izdajajo zdravila, da 

zavrnejo izdajo zdravila iz recepta. 

(62) Kadar je za zdravila izdano dovoljenje 

v eni državi članici in jih je v navedeni 

državi članici predpisal veterinar za 

posamezno žival ali skupino živali, bi 

moralo biti načeloma mogoče, da se 

navedeni veterinarski recept prizna in 

zdravilo izda v drugi državi članici. 

Odstranitev regulativnih in upravnih ovir 

za tako priznavanje receptov ne bi smela 

vplivati na poklicno ali etično dolžnost 

strokovnjakov, ki izdajajo zdravila, da 

zavrnejo izdajo zdravila iz recepta. 

 

Predlog spremembe  22 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 65 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(65) Preverjanje skladnosti s pravnimi (65) Preverjanje skladnosti s pravnimi 
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zahtevami s pomočjo kontrol je bistvenega 

pomena za zagotovitev učinkovitega 

doseganja ciljev Uredbe po vsej Uniji. Zato 

bi pristojni organi držav članic morali biti 

pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih 

pregledov v vseh fazah proizvodnje, 

distribucije in uporabe zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. Za ohranitev 

učinkovitosti inšpekcijskih pregledov bi 

organi morali imeti možnost izvesti 

nenapovedane inšpekcijske preglede. 

zahtevami s pomočjo kontrol je bistvenega 

pomena za zagotovitev učinkovitega 

doseganja ciljev Uredbe po vsej Uniji. Zato 

bi pristojni organi držav članic morali biti 

pooblaščeni za izvajanje inšpekcijskih 

pregledov v vseh fazah proizvodnje, 

distribucije in uporabe zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini in objaviti letna 

poročila o kontroli. Za ohranitev 

učinkovitosti inšpekcijskih pregledov bi 

organi morali izvesti določen odstotek 

nenapovedanih inšpekcijskih pregledov, 

ki bi bil določen z delegiranim aktom. 

 

Predlog spremembe  23 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 67 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(67) V nekaterih primerih pomanjkljivosti 

nadzornega sistema držav članic lahko 

znatno ovirajo doseganje ciljev te uredbe in 

lahko privedejo do tveganj za javno 

zdravje in zdravje živali ter okolje. Za 

zagotovitev usklajenega pristopa za 
inšpekcijske preglede po vsej Uniji bi 

morala Komisija imeti možnost izvedbe 

revizij v državah članicah, da preveri 

delovanje nacionalnih nadzornih sistemov. 

(67) V nekaterih primerih pomanjkljivosti 

nadzornega sistema držav članic lahko 

znatno ovirajo doseganje ciljev te uredbe in 

lahko privedejo do tveganj za javno 

zdravje in zdravje živali ter okolje. 

Komisija bi morala zagotoviti usklajen 

pristop za inšpekcijske preglede po vsej 

Uniji in imeti možnost izvedbe revizij v 

državah članicah, da preveri delovanje 

nacionalnih nadzornih sistemov. 

 

Predlog spremembe  24 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Države članice lahko na podlagi 

razlogov, utemeljenih z varovanjem 

zdravja ljudi in živali ter okolja, določijo 

strožje pogoje za uporabo in prodajo 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

na drobno na njihovem ozemlju, če so ti 

pogoji sorazmerni s tveganjem in po 
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nepotrebnem ne omejujejo delovanja 

notranjega trga.  

 

Predlog spremembe  25 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. O ukrepih iz odstavka 1a je treba 

obvestiti Komisijo. 

 

Predlog spremembe  26 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Poleg zdravil iz odstavka 1 se poglavje 

VI uporablja tudi za zdravilne učinkovine, 

vmesne izdelke in pomožne snovi, ki se 

uporabljajo kot vhodne snovi v zdravilih za 

uporabo v veterinarski medicini. 

2. Poleg zdravil iz odstavka 1 se poglavje 

VI uporablja tudi za vmesne izdelke in 

zdravilne učinkovine, ki se uporabljajo kot 

vhodne snovi v zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe  27 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) njegov namen je, da se uporablja za 

živali ali daje živalim za ponovno 

vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 

fizioloških funkcij prek farmakološkega, 

imunološkega ali presnovnega delovanja, 

ali za določitev diagnoze; 

(b) lahko se uporablja za živali ali daje 

živalim za ponovno vzpostavitev, 

izboljšanje ali spremembo fizioloških 

funkcij prek farmakološkega, 

imunološkega ali presnovnega delovanja, 

ali za določitev diagnoze; 

 

Predlog spremembe  28 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 1 – točka c 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) njegov namen je, da se uporablja za 

evtanazijo živali; 

(c) lahko se uporablja za evtanazijo živali; 

Obrazložitev 

Opredelitev zdravila za uporabo v veterinarski medicini bi morala biti jasna, zlasti glede 

razvrstitve obstoječih zdravil. Obstaja zbirka sodb Sodišča, ki ima dva dela; prvi se nanaša 

na zdravila po opisu, drugi pa na zdravila po funkciji. Predlog Komisije lahko vodi do 

različne razlage in s tem do nepričakovanih posledic, na primer do prerazvrstitve obstoječih 

zdravil. 

 

Predlog spremembe  29 

Predlog uredbe 

Člen 4 a – odstavek 1 – točka 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(8) „protimikrobna odpornost“ pomeni 

sposobnost mikroorganizmov za preživetje 

ali rast v prisotnosti koncentracije 

protimikrobne snovi, ki je običajno dovolj, 

da lahko zavira rast ali ubije 

mikroorganizme iste vrste; 

(8) „protimikrobna odpornost“ pomeni 

sposobnost mikroorganizmov za preživetje 

ali rast v prisotnosti koncentracije 

protimikrobne snovi, ki je običajno dovolj, 

da lahko zaustavi rast ali ubije 

mikroorganizme iste vrste; 

 

Predlog spremembe  30 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 a) „protimikrobno zdravilo“ pomeni 

vsako snov z neposrednim učinkom na 

mikroorganizme, ki se uporablja za 

zdravljenje ali preprečevanje okužb. 

Protimikrobna zdravila vključujejo 

protibakterijska, protivirusna in 

protiglivična zdravila ter antiprotozoike; v 

okviru te uredbe protimikrobna snov 

pomeni protibakterijsko zdravilo; 
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Obrazložitev 

Praktična opredelitev, kot jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. V uredbi je treba specifično obravnavati 

protibakterijska zdravila in odpravo protimikrobne odpornosti pri bakterijah, ki izvirajo iz 

živali. 

 

Predlog spremembe  31 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8b) „antiparazitik“ pomeni zdravilo ali 

snov, ki se uporablja pri zdravljenju 

parazitskih bolezni, do katerih pride 

zaradi različnih vzrokov; 

Obrazložitev 

Antiparazitna zdravila predstavljajo več kot 60 % vseh prodanih zdravil, ki se uporabljajo v 

veterinarski medicini, po svetu. 

 

Predlog spremembe  32 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 8 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (8 c) „protibakterijsko zdravilo“ pomeni 

snov z neposrednim učinkom na bakterije, 

ki se uporablja za zdravljenje ali 

preprečevanje okužb; 

Obrazložitev 

Praktična opredelitev, ki jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. 

 

 

Predlog spremembe  33 

Predlog uredbe 

Člen 4 a – odstavek 1 – točka 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(11) „razmerje med tveganji in koristmi“ 

pomeni vrednotenje pozitivnih učinkov 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

glede na naslednja tveganja v zvezi z 

uporabo navedenega zdravila: 

(11) „razmerje med tveganji in koristmi“ 

pomeni vrednotenje pozitivnih zdravilnih 

učinkov zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini glede na naslednja tveganja v 

zvezi z uporabo navedenega zdravila: 

Obrazložitev 

Opredelitev koristi v predlogu Komisije je širša, zato lahko pride do težav pri razlagi 

razmerja med koristmi in tveganji pri nekaterih zdravilih, na primer protimikrobnih, kjer 

koristi lahko vključujejo tudi pozitivne učinke na zootehnične parametre, kot je povečana 

donosnost, kar je v nasprotju s ciljem tega predloga glede protimikrobne odpornosti. Zato se 

predlaga, da se koristi opredelijo kot zdravilne koristi. 

 

Predlog spremembe  34 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 20 – točka b 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

b) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za živalske vrste, ki niso govedo, 

ovce, prašiči, piščanci, psi in mačke; 

b) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini za živalske vrste, ki niso govedo, 

ovce, gojene za proizvodnjo mesa, prašiči, 

piščanci, psi in mačke; 

 

Predlog spremembe  35 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 20 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, namenjena živalskim vrstam, 

katerih nacionalna populacija je nižja od 

praga, ki je potreben za amortizacijo 

stroškov raziskav in razvoja v obdobju 

zaščite podatkov, kot je opredeljeno v 

členu 34. 
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Obrazložitev 

V nekaterih državah članicah je število živine lahko majhno, medtem ko je v drugih lahko zelo 

veliko. 

 

Predlog spremembe  36 

Predlog uredbe 

Člen 4 a – odstavek 1 – točka 21 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(21) „farmakovigilanca“ pomeni postopek 

spremljanja in preiskovanja neželenih 

dogodkov; 

(21) „farmakovigilanca“ pomeni postopek 

spremljanja in preiskovanja znanstvenih, 

nadzornih in upravnih dejavnosti, 

povezanih z odkrivanjem, ocenjevanjem in 

razumevanjem neželenih dogodkov ter 

poročanjem in obveščanjem o njih, kar 

vključuje stalno vrednotenje razmerja 

med koristmi in tveganji zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini; 

 

Obrazložitev 

Predlagana opredelitev se osredotoča zgolj na postopek spremljanja in preiskovanja 

neželenih dogodkov. Farmakovigilanco je treba opredeliti širše, saj mora spremljanje in 

preiskovanje teh dogodkov voditi do ukrepov, ki bodo zagotovili, da bo razmerje med koristmi 

in tveganji pozitivno skozi ves življenjski cikel zdravila. To je še zlasti pomembno za zdravila, 

pri katerih se to razmerje sčasoma ponavadi spremeni, na primer za protimikrobna ali 

antiparazitna zdravila. 

 

Predlog spremembe  37 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 24 

 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(24) „veterinarski recept“ pomeni vsak 

recept za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini, ki ga izda 

strokovnjak, ki je za to usposobljen v 

skladu z veljavno nacionalno zakonodajo; 

(24) „veterinarski recept“ pomeni vsak 

recept za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini, ki ga izda veterinar 

ali drugi strokovnjak, ki je za to 

usposobljen v skladu z veljavno nacionalno 

zakonodajo; 
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Predlog spremembe  38 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 a) „odgovorna uporaba zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini“ pomeni 

zagotavljanje dobre prakse v živinoreji in 

upravljanju, kot so ukrepi biološke zaščite 

za ohranjanje zdravja pri skupinah živali 

ali omejitev širjenja bolezni med živalsko 

populacijo, posvetovanje z veterinarjem, 

upoštevanje programov cepljenja in 

navodil v receptih, zagotavljanje dobre 

higiene, ustrezne prehrane ter redno 

spremljanje zdravja in dobrobiti živali; 

Obrazložitev 

Praktična opredelitev, ki jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. 

 

Predlog spremembe  39 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27b) „ime zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini“ pomeni bodisi ime, 

ki je lahko izmišljeno in ga ni mogoče 

zamenjati s splošnim imenom, bodisi 

splošno ali znanstveno ime z blagovno 

znamko ali imenom imetnika dovoljenja 

za promet; 

Obrazložitev 

Pri urejanju področja zdravil ima njihovo ime bistveno vlogo. Pomembno ni le za 

prepoznavanje zdravila, temveč omogoča tudi njegovo varno in učinkovito uporabo, zlasti pri 

konkurenci med zdravili za uporabo v veterinarski medicini. Zakonodaja bi morala jasno 

določati, da morajo biti izmišljena imena zdravila taka, da jih ni mogoče zamenjati s 

splošnimi imeni, ki se uporabljajo za imenovanje sestavin zdravil. 
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Predlog spremembe  40 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 c (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 c) „dobra živinorejska praksa“ 

pomeni človekovo upravljanje in oskrbo 

živine za pridobitni namen, pri čemer se 

zdravje in dobrobit teh živali zagotavljata 

z upoštevanjem in varovanjem posebnih 

potreb vsake vrste in prizadevanjem za 

čim manjšo uporabo farmacevtskih 

proizvodov v veterinarski medicini; 

Obrazložitev 

Praktična opredelitev, ki jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. 

 

Predlog spremembe  41 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 d (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27d) „prodaja na debelo“ pomeni vse 

dejavnosti nabave, hrambe, dobave ali 

izvoza zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini za plačilo ali brezplačno, razen 

maloprodaje. Te dejavnosti izvajajo 

proizvajalci ali njihovi depozitarji, 

uvozniki, drugi trgovci na debelo ali 

farmacevti in osebe, ki imajo v skladu z 

veljavno nacionalno zakonodajo 

dovoljenje oziroma pooblastilo za 

izdajanje zdravil širši javnosti; 

Obrazložitev 

Zaradi jasnosti in predvidljivosti je bistveno, da je v novi uredbi jasno opredeljeno, kaj 

pomeni prodaja na debelo. Brez te opredelitve bi bilo državam članicam zelo težko izvajati 

dejavnosti nadzora in ukrepati proti nezakonitim dejavnostim na področju zdravil za uporabo 
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v veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe  42 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 e (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 e) „kurativno (terapevtsko) 

zdravljenje“ pomeni zdravljenje bolne 

živali ali skupine živali po postavljeni 

diagnozi bolezni ali okužbe; 

Obrazložitev 

Praktična opredelitev, ki jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. 

 

Predlog spremembe  43 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 f (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27f) „predmešanica za medicirano krmo“ 

pomeni vnaprej pripravljeno zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, 

namenjeno poznejši izdelavi medicirane 

krme v skladu z Uredbo (EU) 2015/ ... 

(medicirana krma). 

Obrazložitev 

Določbe o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in o medicirani krmi bi morale biti 

ustrezno medsebojno povezane. Protimikrobna zdravila so najpomembnejši razred zdravil, ki 

se uporabljajo v medicirani krmi. Zakonodaja o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini 

bi morala jasno določati, da se za izdelavo medicirane krme lahko uporabljajo samo 

predmešanice za tovrstno krmo. 

 

Predlog spremembe  44 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 g (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 g) „kontrolno zdravljenje 

(metafilaksa)“ pomeni zdravljenje skupine 

živali po tem, ko je bila za del skupine 

postavljena klinična diagnoza bolezni, da 

bi se zdravile klinično bolne živali in bi se 

nadzorovalo širjenje bolezni na živali, ki 

so v tesnem stiku in ogrožene ter so 

mogoče že bile subklinično okužene; 

Preden se zdravilo uporabi, je treba 

ugotoviti prisotnost te bolezni v skupini; 

 

 

Predlog spremembe  45 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 – točka 27 h (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (27 h) „preventivno zdravljenje 

(profilaksa)“ pomeni zdravljenje živali ali 

skupine živali, preden se pojavijo klinični 

znaki bolezni, da bi preprečili nastanek 

bolezni ali okužbe. 

Obrazložitev 

Praktična opredelitev, ki jo je predlagala platforma več deležnikov Epruma, ki zastopa 

veterinarje, kmete in proizvajalce zdravil za živali. 

 

Predlog spremembe  46 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Dovoljenje za promet z zdravilom za 

uporabo v veterinarski medicini je veljavno 

za nedoločen čas. 

2. Dovoljenje za promet z zdravilom za 

uporabo v veterinarski medicini je veljavno 

za nedoločen čas, razen če se odkrijejo 

tveganja za zdravje ljudi, živali in za 

okolje ali če nova znanstvena spoznanja 
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upravičujejo novo oceno; 

 

Predlog spremembe  47 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Ko odobreno zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini na trgu države 

članice ni prisotno pet zaporednih let, 

dovoljenje za njegov promet preneha 

veljati. Pristojni organ lahko v izjemnih 

okoliščinah in zaradi zdravja ljudi ali 

živali odobri odstopanja od prejšnjega 

odstavka. Ta odstopanja je treba ustrezno 

utemeljiti. 

 

 

Predlog spremembe  48 

Predlog uredbe 

Člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Vloge se predložijo v elektronski obliki. 

Za vloge, predložene v skladu s 

centraliziranim postopkom za pridobitev 

dovoljenja za promet, se uporabijo 

predloge, ki jih določi Agencija. 

3. Vloge se predložijo v elektronski obliki 

prek enotnega elektronskega portala. Za 

vse vrste vlog, predloženih v skladu s to 

uredbo, decentraliziranim postopkom ali 

postopkom vzajemnega priznavanja, se 

uporabijo predloge, ki jih določi Agencija. 

Obrazložitev 

Da dodatno spodbudili raziskave in inovacije ter tako tudi razpoložljivost zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini, je treba še bolj poenostaviti postopke. 

 

 

Predlog spremembe  49 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka a 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) dokumentacija o neposrednih ali 

posrednih tveganjih za javno zdravje ali 

zdravje živali zaradi uporabe 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini pri živalih; 

(a) dokumentacija o neposrednih ali 

posrednih tveganjih za javno zdravje, 

zdravje živali ali okolje zaradi uporabe 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini pri živalih; 

Obrazložitev 

Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je potreben celostni pristop, na primer v 

zvezi z okoljskimi problemi, povezanimi s širjenjem odpornih bakterij v zemljo in vodo. 

 

Predlog spremembe  50 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) informacije o ustreznih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja za omejitev razvoja 

protimikrobne odpornosti v zvezi z 

uporabo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini. 

(b) informacije o ustreznih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja za omejitev razvoja 

protimikrobne odpornosti v zvezi z 

uporabo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, vključno z navedbo, da se  

zdravilo ne sme uporabljati kot rutinski 

profilaktični ali metafilaktični ukrep pri 

živalih za proizvodnjo živil in da se ne sme 

uporabljati za profilaktično skupinsko 

zdravljenje, če ni bila odkrita bolezen. 

 

Predlog spremembe  51 

Predlog uredbe 

Člen 7 – odstavek 5 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 5a. Če predlagatelj zaprosi za obnovitev 

dovoljenja, mora k dokumentaciji dodati 

javno dostopno in strokovno pregledano 

znanstveno literaturo o aktivni 

farmacevtski snovi in njenih ustreznih 

metabolitih, ki obravnava stranske učinke 

na zdravje ljudi, okolje in neciljne vrste 
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ter je bila objavljena v zadnjih desetih 

letih pred predložitvijo dokumentacije. 

 

 

Predlog spremembe  52 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (aa) testirano zdravilo je zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, ki nima 

dovoljenja za promet, in se upošteva 

karenca, ki jo je določil veterinar v skladu 

s členom 117, ali 

Obrazložitev 

Da bi še bolj spodbudili razvoj novih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, je treba 

omogočiti klinična testiranja zdravil, ki še nimajo dovoljenja, če se upoštevajo ustrezne 

karence in tako ni zdravstvenih tveganj. 

 

 

Predlog spremembe  53 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka a b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ab) testirano zdravilo je zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, ki nima 

dovoljenja za promet, pri čemer imajo vse 

farmakološke aktivne snovi mejne 

vrednosti ostankov ter se upošteva 

karenca, ki jo je določil veterinar v skladu 

s členom 117, ali 

Obrazložitev 

Vse farmakološke aktivne snovi v zdravilu morajo imeti mejne vrednosti ostankov, da lahko 

veterinar določi karenco in se tako prepreči tveganje za zdravje potrošnikov. 
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Predlog spremembe  54 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 2 – točka b a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ba) za testirano zdravilo so bile določene 

začasne mejne vrednosti ostankov. 

Obrazložitev 

Doslej je bilo mogoče živali in živalske proizvode tržiti po opravljenih preiskavah, če so 

izpolnjevali začasne mejne vrednosti ostankov. To možnost bi morali ohraniti. 

 

Predlog spremembe  55 

Predlog uredbe 

Člen 8 – odstavek 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 6a. Imetnik dovoljenja za klinično 

preskušanje takoj, v vsakem primeru pa 

najpozneje 15 dni po prejemu podatkov, 

obvesti pristojni organ o vseh resnih 

neželenih dogodkih in neželenih učinkih 

na človeka. 

Obrazložitev 

Pomembno je, da so pristojni organi ustrezno in nemudoma obveščeni o resnih neželenih 

dogodkih in neželenih učinkih na ljudi, da lahko obravnavajo, ali je treba sprejeti dodatne 

preventivne ukrepe ali pa je treba prekiniti klinično preskušanje. 

 

Predlog spremembe  56 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Na stični ovojnini zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se navedejo samo 

naslednje informacije: 

1. Na stični ovojnini zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se navedejo vsaj 

naslednje informacije: 
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Obrazložitev 

Velikost ovojnine zdravil za uporabo v veterinarski medicini je zelo različna, od majhnih 10-

mililitrskih stekleničk do velikih 10- ali 25-kilogramskih vreč. Nekatere oznake imajo veliko 

več prostora kot druge, zato je lahko na njih navedenih več informacij.  Pri nekaterih 

kategorijah zdravil, ki se javnosti lahko prodajajo neposredno brez recepta, je morda 

pomembno na stični ovojnini navesti dodatne informacije. 

 

Predlog spremembe  57 

Predlog uredbe 

Člen 9 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) črtna koda, ki vsebuje vse informacije 

iz točk a) do g) odstavka 1 in na podlagi 

katere je mogoče na kraju zdravljenja te 

informacije in informacije iz navodil za 

uporabo elektronsko in čitljivo prikazati v 

vseh jezikih ter prek standardnih 

vmesnikov predložiti podatke za druge 

dokumentacijske sisteme. 

Obrazložitev 

Uredba bi morala izkoristiti vse elektronske možnosti, da bi bile informacije o zdravilu 

zagotovljene na uporabnikom prijazen način v njihovem maternem jeziku. To je možno 

zagotoviti le s črtno kodo na stični ovojnini. 

 

Predlog spremembe  58 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Na zunanji ovojnini zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini se navedejo samo 

naslednje informacije: 

1. Na zunanji ovojnini zdravila za uporabo 

v veterinarski medicini se navedejo vsaj 

naslednje informacije: 

Obrazložitev 

Osnovne obvezne informacije, ki morajo biti navedene na zunanji ovojnini zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, morajo biti opredeljene z zakonodajo.   Velikost teh zdravil 

je različna, od majhnih 10-mililitrskih stekleničk do velikih 5-, 10- ali 25-kilogramskih vreč.  
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Nekateri izdelki imajo veliko več prostora na zunanji ovojnini kot drugi, zato je lahko na njih 

navedenih več informacij.  Pri izdelkih, ki se javnosti prodajajo neposredno brez recepta, je 

morda pomembno na ovojnini navesti dodatne informacije. 

 

Predlog spremembe  59 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – točka f 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(f) zahteva, da se uporabi sistem vračanja 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

zaradi odstranjevanja neporabljenih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

ali odpadnih snovi, ki nastanejo pri 

uporabi takih zdravil ter, če je primerno, 

dodatni preventivni ukrepi glede 

odstranjevanja nevarnih odpadnih 

neporabljenih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini ali odpadnih snovi, 

ki nastanejo pri uporabi takih zdravil; 

(f) zahteva, da se uporabi sistem vračanja 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

v skladu z veljavno zakonodajo; 

 

Predlog spremembe  60 

Predlog uredbe 

Člen 10 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) čakalni čas. 

Obrazložitev 

Če je predpisan čakalni čas, mora biti naveden na zunanji ovojnini, če te ni, pa na stični 

ovojnini (in ne le v navodilih za uporabo). To je nujno predvsem v primeru prodaje na drobno 

na daljavo. 

 

Predlog spremembe  61 

Predlog uredbe 

Člen 11 – odstavek 1 – točka b a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (bа) navedba prisotnosti gensko 

spremenjenih organizmov, če jih zdravilo 

vsebuje ali je iz njih sestavljeno; 

 

Predlog spremembe  62 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – točka i a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (iа) informacije o tem, ali zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini vsebujejo 

gensko spremenjene organizme ali so iz 

njih sestavljena; 
 

 

Predlog spremembe  63 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – točka m a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ma) kakovostna in količinska sestava; 

Obrazložitev 

Sestava proizvoda je nujna. Ni razumljivo, da sestava teh zdravil ni navedena, kot pri veliko 

drugih zdravilih, živilih itd. 

 

Predlog spremembe  64 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 1 – točka m b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (mb) črtna koda iz točke (ga) člena 9(1). 
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Predlog spremembe  65 

Predlog uredbe 

Člen 12 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Navodila za uporabo so napisana in 

oblikovana na jasen in razumljiv način, z 

izrazi, ki so razumljivi splošni javnosti. 

3. Navodila za uporabo so napisana čitljivo 

in oblikovana na jasen in razumljiv način, z 

izrazi, ki so razumljivi splošni javnosti. 

Obrazložitev 

Navodilo za uporabo mora biti čitljivo tudi v slabih svetlobnih razmerah v hlevu. 

 

Predlog spremembe  66 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Za namene tega oddelka, kadar je 

zdravilna učinkovina sestavljena iz soli, 

estrov, etrov, izomerov in mešanic 

izomerov, kompleksov ali derivatov, ki so 

drugačni kot tisti v zdravilni učinkovini, ki 

se uporablja v referenčnem zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini, se šteje za 

isto zdravilno učinkovino, kot je bila 

uporabljena v referenčnem zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini, razen če 

se njune lastnosti glede varnosti in 

učinkovitosti bistveno razlikujejo. Kadar se 

zdravilna učinkovina bistveno razlikuje po 

navedenih lastnostih, predlagatelj predloži 

dodatne informacije, da dokaže varnost 

in/ali učinkovitost različnih soli, estrov ali 

derivatov odobrene zdravilne učinkovine 

referenčnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

2. Za namene tega oddelka, kadar je 

zdravilna učinkovina sestavljena iz soli, 

estrov, etrov, izomerov in mešanic 

izomerov, kompleksov ali derivatov, ki so 

drugačni kot tisti v zdravilni učinkovini, ki 

se uporablja v referenčnem zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini, se šteje za 

isto zdravilno učinkovino, kot je bila 

uporabljena v referenčnem zdravilu za 

uporabo v veterinarski medicini, razen če 

se njune lastnosti glede varnosti in 

učinkovitosti ter obnašanja ostanka 

bistveno razlikujejo. Kadar se zdravilna 

učinkovina bistveno razlikuje po navedenih 

lastnostih, predlagatelj predloži dodatne 

informacije, da dokaže varnost in/ali 

učinkovitost različnih soli, estrov ali 

derivatov odobrene zdravilne učinkovine 

referenčnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. 

Obrazložitev 

Obnašanje ostanka je bistvenega pomena za varnost hrane. Nepričakovani ostanki imajo 

lahko za posledico znatne odškodninske zahtevke do imetnikov živali in drugih nosilcev 
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živilske dejavnosti. 

 

Predlog spremembe  67 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Povzetek glavnih značilnosti 

generičnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini je identično povzetku 

glavnih značilnosti referenčnega zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini. 

Navedena zahteva pa se ne uporablja za 

tiste dele povzetka glavnih značilnosti 

referenčnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se nanašajo na 

indikacije ali farmacevtske oblike, ki jih 

še vedno zajema patentno pravo v času, ko 

je izdano dovoljenje za promet z 

generičnim zdravilom za uporabo v 

veterinarski medicini. 

5. Klinične informacije povzetka glavnih 

značilnosti, kot je opredeljeno v točki (c) 

člena 30(1), razen točke (vi), generičnega 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

so identične povzetku glavnih značilnosti 

referenčnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini. Ta zahteva pa se ne 

uporablja za: 

 (a) tiste dele povzetka glavnih značilnosti 

referenčnega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini, ki se nanašajo na 

indikacije ali farmacevtske oblike, ki jih 

še vedno zajema patentno pravo ali 

varstvo tehnične dokumentacije iz členov 

33 do 36 v času, ko je izdano dovoljenje za 

promet z generičnim zdravilom za 

uporabo v veterinarski medicini, ali 

 (b) poznejšo spremembo referenčnega 

zdravila. 

 

Predlog spremembe  68 

Predlog uredbe 

Člen 16 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Pristojni organ ali Agencija lahko 

zahteva, da predlagatelj predloži varnostne 

podatke o morebitnih tveganjih, ki jih 

6. Predlagatelj pristojnemu organu ali 

Agenciji predloži varnostne podatke o 

morebitnih tveganjih, ki jih predstavlja 
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predstavlja generično zdravilo za uporabo 

v veterinarski medicini za okolje, če je bilo 

dovoljenje za promet z referenčnim 

zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini izdano pred 20. julijem 2000 ali 

če je bila za referenčno zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini potrebna 

druga faza ocene tveganja za okolje. 

generično zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini za okolje, če je bilo 

za ta proizvod ugotovljeno potencialno 

tveganje za okolje. 

 

Predlog spremembe  69 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Z odstopanjem od člena 7(1)(b) vloga za 

pridobitev dovoljenja za promet z 

zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebuje kombinacijo 

zdravilnih učinkovin, že uporabljenih v 

zdravilih za uporabo v veterinarski 

medicini z dovoljenjem za promet, vendar 

za katere v navedeni kombinaciji doslej še 

ni bilo izdano dovoljenje („kombinirana 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini“), izpolnjuje naslednja merila: 

Z odstopanjem od člena 7(1)(b) vloga za 

pridobitev dovoljenja za promet z 

zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini, ki vsebuje kombinacijo 

zdravilnih učinkovin, če je bila ena ali več 

že uporabljenih v zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini z dovoljenjem za 

promet, vendar za katere v navedeni 

kombinaciji doslej še ni bilo izdano 

dovoljenje („kombinirana zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini“), 

izpolnjuje naslednja merila: 

 

Predlog spremembe  70 

Predlog uredbe 

Člen 17 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) predlagatelj lahko dokaže, da je 

zdravilo za uporabo v veterinarski medicini 

kombinacija referenčnih zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini, kot so navedena v 

členu 16(1)(b); 

(b) predlagatelj lahko dokaže, da zdravilo 

za uporabo v veterinarski medicini vsebuje 

kombinacijo z vsaj enim od referenčnih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 

kot so navedena v členu 16(1)(b); 

 

Predlog spremembe  71 

Predlog uredbe 
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Člen 17 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) predložena je dokumentacija o varnosti 

navedene kombinacije. 

(d) kjer je to potrebno, je predložena 

ustrezna dokumentacija o varnosti 

navedene kombinacije. 

 

Predlog spremembe  72 

Predlog uredbe 

Člen 21 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Z odstopanjem od člena 5(2) se 

dovoljenje za promet za omejeni trg izda 

za obdobje 3 let. 

črtano 

 

 

Predlog spremembe  73 

Predlog uredbe 

Člen 25 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Pristojni organ preveri, ali so proizvajalci 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

iz tretjih držav zmožni proizvajati zadevno 

zdravilo za uporabo v veterinarski medicini 

in/ali izvesti kontrolne teste v skladu z 

metodami, opisanimi v dokumentaciji, 

predloženi v podporo vlogi v skladu s 

členom 7(1). 

Pristojni organ preveri, ali proizvajalci 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

iz tretjih držav upoštevajo veljavno 

zakonodajo Unije in ali so zmožni 

proizvajati zadevno zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini in/ali izvesti 

kontrolne teste v skladu z metodami, 

opisanimi v dokumentaciji, predloženi v 

podporo vlogi v skladu s členom 7(1). 

Obrazložitev 

Jasno je treba navesti, da morajo proizvajalci upoštevati zakonodajo EU in ne le da so 

zmožni proizvajati in nadzirati proizvod v skladu z vlogo za dovoljenje za promet. 

 

Predlog spremembe  74 

Predlog uredbe 
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Člen 28 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se vloga nanaša na protimikrobna 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, lahko pristojni organ ali 

Komisija od imetnika dovoljenja za promet 

zahteva, da opravi študije po pridobitvi 

dovoljenja za promet za zagotovitev, da 

razmerje med tveganji in koristmi ostaja 

pozitivno za morebitni razvoj 

protimikrobne odpornosti. 

3. Kadar se vloga nanaša na protimikrobna 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, pristojni organ ali Komisija od 

imetnika dovoljenja za promet zahteva, da 

opravi študije po pridobitvi dovoljenja za 

promet za zagotovitev, da razmerje med 

tveganji in koristmi ostaja pozitivno za 

morebitni razvoj protimikrobne odpornosti. 

Obrazložitev 

To pomeni, da bi izdaja dovoljenja za promet vedno privedla do spremljanja uporabe 

protimikrobnih zdravil, kar bi omogočilo neprestano oceno tveganja. 

 

Predlog spremembe  75 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 – točka c – točka vi 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(vi) pogostost in resnost neželenih 

dogodkov; 

(vi) pogostost in resnost neželenih 

dogodkov ali reakcij; 

 

Predlog spremembe  76 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 – točka c – točka viii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(viii) interakcija z drugimi zdravili ter 

druge oblike interakcije; 

(viii) znana interakcija z drugimi zdravili 

ter druge znane oblike interakcije; 

 

Predlog spremembe  77 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 – točka c – točka xiii 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(xiii) posebni pogoji za uporabo, vključno 

z omejitvami uporabe protimikrobnih 

snovi, da se omeji tveganje za razvoj 

protimikrobne odpornosti; 

(xiii) posebni pogoji za uporabo, vključno 

z omejitvami uporabe protimikrobnih 

snovi, da se omeji tveganje za razvoj 

protimikrobne odpornosti, in navedbo, da 

se zdravilo ne sme uporabljati kot rutinski 

preventivni ukrep; 

 

Predlog spremembe  78 

Predlog uredbe 

Člen 30 – odstavek 1 – točka ja (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ja) informacije iz ocene tveganja za 

okolje za zdravilo, zlasti okoljske končne 

točke in podatki o opredelitvi tveganja, 

vključno z ekotoksikološkimi 

informacijami o učinkih na neciljne vrste 

in trdovratnost aktivnih snovi in aktivnih 

metabolitov v prsti in vodi. 

 

Predlog spremembe  79 

Predlog uredbe 

Člen 31 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če imata dve zdravili enak terapevtski 

učinek, se lahko izvedejo primerjalne 

ocene. Zdravila, ki so nevarna za okolje 

ali zdravljene živali, se nadomestijo z 

manj nevarnimi zdravili. 

Obrazložitev 

To uvaja možnost izvajanja primerjalnih ocen, da bi omogočili nadomestitev nevarnih zdravil 

z drugimi, ki imajo podoben ali enak terapevtski učinek, a manj škodljivih učinkov za 

zdravljene živali ali okolje oziroma neciljne vrste. 
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Predlog spremembe  80 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) zdravilo je protimikrobno zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, 

predstavljeno za uporabo kot sredstvo za 

povečanje proizvodnosti, da se spodbudi 

rast zdravljenih živali ali poveča donosnost 

zdravljenih živali; 

(d) zdravilo je protimikrobno zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini, 

predstavljeno za uporabo kot sredstvo za 

povečanje proizvodnosti, da se spodbudi 

rast zdravljenih živali ali poveča donosnost 

zdravljenih živali, ali kot sredstvo za 

rutinsko preventivno zdravljenje živali za 

proizvodnjo živil, ali kot dodatek h krmi 

ali vodi za masovno zdravljenje živali, pri 

katerih ni bila diagnosticirana bolezen; 

 

Predlog spremembe  81 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 – točka g a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ga) zdravilo je snov, ki vzbuja veliko 

zaskrbljenost; 

Obrazložitev 

To vključuje snovi, ki so obstojne, biocidne in strupene, ki so zelo obstojne in zelo strupene ali 

pa so povzročitelji endokrinih motenj. To je v skladu s terminologijo direktive REACH. 

 

Predlog spremembe  82 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 – točka g b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (gb) zdravilne učinkovine v zdravilu, ki 

izpolnjujejo merila za uvrstitev med 

učinkovinami, ki so obstojne, se kopičijo v 

organizmih in strupene (PBT) ali so zelo 

obstojne in se zelo kopičijo v organizmih 

(vPvB) v skladu s smernicami Evropske 
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agencije za zdravila, ali ki so opredeljene 

kot učinkovine, ki povzročajo endokrine 

motnje, ki imajo lahko negativne učinke 

na okolje; 

Obrazložitev 

Ta pristop upošteva zakonodajo o biocidih in pesticidih. Smernice Evropske agencije za 

zdravila EMA/CVMP/ERA/52740/2012 za oceno učinkovin PBT in vPvB so v postopku 

pregleda (glej 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2012/07/WC5

00130368.pdf). 

 

Predlog spremembe  83 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 1 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) nesprejemljivi stranski učinki ali 

sekundarni učinki za zdravljene živali; 

 

Predlog spremembe  84 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 146, da določi pravila za 

opredelitev protimikrobnih zdravil, ki jih je 

treba rezervirati za zdravljenje nekaterih 

okužb pri ljudeh, da se ohrani učinkovitost 

nekaterih zdravilnih učinkovin pri ljudeh. 

3. Na Komisijo se prenese pooblastilo za 

sprejemanje delegiranih aktov v skladu s 

členom 146 in ob upoštevanju 

znanstvenega mnenja Agencije, da določi 

pravila za opredelitev protimikrobnih 

zdravil, ki jih je treba rezervirati za 

zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh, da 

se ohrani učinkovitost nekaterih zdravilnih 

učinkovin pri ljudeh. 

 Komisija pri pripravi teh pravil sprejme 

odločitve o primernih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja na stopnji razreda, 

učinkovine ali celo indikacije ter 

obravnava tudi način dajanja zdravila. 
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Obrazložitev 

Da bi pravila dosegla svoj namen, morajo temeljiti na znanosti. To metodologijo za 

razvrstitev protimikrobnih zdravil priporoča Agencija v poročilu o teh zdravilih z 18. 

decembra 2014 (Evropska agencija za zdravila »Odgovori na zahteve za znanstveno mnenje o 

vplivu uporabe antibiotikov pri živalih na javno zdravje in zdravje živali«, 18. december 

2014, str. 6 in 16). 

 

Predlog spremembe  85 

Predlog uredbe 

Člen 32 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Komisija z izvedbenimi akti določi 

protimikrobna zdravila ali skupino 

protimikrobnih zdravil, rezerviranih za 

zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh. 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 145(2). 

4. Komisija z izvedbenimi akti in ob 

upoštevanju znanstvenega mnenja 

Agencije določi protimikrobna zdravila ali 

skupino protimikrobnih zdravil, 

rezerviranih za zdravljenje nekaterih okužb 

pri ljudeh. Navedeni izvedbeni akti se 

sprejmejo v skladu s postopkom pregleda 

iz člena 145(2). 

 Komisija pri pripravi teh pravil sprejme 

odločitve o primernih ukrepih za 

zmanjšanje tveganja na stopnji razreda, 

učinkovine ali celo indikacije ter 

obravnava tudi način dajanja zdravila. 

Obrazložitev 

Da bi pravila dosegla svoj namen, morajo temeljiti na znanosti. To metodologijo za 

razvrstitev protimikrobnih zdravil priporoča Agencija v poročilu o teh zdravilih z 18. 

decembra 2014 (Evropska agencija za zdravila »Odgovori na zahteve za znanstveno mnenje o 

vplivu uporabe antibiotikov pri živalih na javno zdravje in zdravje živali«, 18. december 

2014, str. 6 in 16). 

 

 

Predlog spremembe  86 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) 10 let za zdravila za uporabo v (a) 10 let za zdravila za uporabo v 
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veterinarski medicini za govedo, ovce, 

prašiče, piščance, pse in mačke; 

veterinarski medicini za govedo, ovce, ki 

se redijo za proizvodnjo mesa, prašiče, 

piščance, pse in mačke; 

 

 

Predlog spremembe  87 

Predlog uredbe 

Člen 34 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Če je zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini odobreno za več kot 

eno živalsko vrsto, se obdobje podaljša v 

skladu s podaljšanjem obdobja iz člena 

35. 

Obrazložitev 

Obdobje varstva tehnične dokumentacije morda ni zadostna spodbuda za razvoj novih zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini. Možnosti podaljšanja v skladu s členom 35 bi bilo treba 

odobriti pri prvotni izdaji dovoljenja. 

 

Predlog spremembe  88 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar se odobri sprememba v skladu s 

členom 65 za razširitev dovoljenja za 

promet na še eno vrsto iz člena 34(1)(a), se 

obdobje varstva iz navedenega člena 

podaljša za 1 leto za vsako dodatno ciljno 

vrsto, pod pogojem, da je bila sprememba 

predložena vsaj 3 leti pred iztekom 

obdobja varstva iz člena 34(1)(a). 

1. Kadar se prvo dovoljenje za promet 

odobri za več kot eno vrsto ali se odobri 

sprememba v skladu s členom 65 za 

razširitev dovoljenja za promet na še eno 

vrsto iz člena 34(1)(a), se obdobje varstva 

iz člena 34 podaljša za dve leti za vsako 

dodatno ciljno vrsto, pod pogojem, da je 

bila sprememba predložena vsaj tri leta 

pred iztekom obdobja varstva iz člena 34. 
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Predlog spremembe  89 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar se odobri sprememba v skladu s 

členom 65 za razširitev dovoljenja za 

promet na še eno vrsto, ki ni navedena v 

členu 34(1)(a), se obdobje varstva iz 

člena 34 podaljša za 4 leta. 

2. Kadar se prvo dovoljenje za promet 

odobri za več kot eno vrsto ali se odobri 

sprememba v skladu s členom 65 za 

razširitev dovoljenja za promet na še eno 

vrsto, se obdobje varstva iz člena 34 

podaljša za štiri leta. 

 

Predlog spremembe  90 

Predlog uredbe 

Člen 35 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Obdobje varstva prvega dovoljenja za 

promet, podaljšanega za dodatna obdobja 

varstva zaradi kakršnih koli sprememb ali 

novih dovoljenj, ki pripadajo istemu 

dovoljenju za promet („celotno obdobje 

varstva tehnične dokumentacije“) ni daljše 

od 18 let. 

3. Obdobje varstva prvega dovoljenja za 

promet, podaljšanega za dodatna obdobja 

varstva zaradi kakršnih koli sprememb ali 

novih dovoljenj, ki pripadajo istemu 

dovoljenju za promet („celotno obdobje 

varstva tehnične dokumentacije“) ni daljše 

od 14 let za zdravila iz člena 34(1)(a). Za 

zdravila iz člena 34(1)(b) in 34(1)(d) to 

obdobje ni daljše od 18 let. 

 

 

Predlog spremembe  91 

Predlog uredbe 

Člen 35 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 35a 

 Varstvo podatkov za spremembe zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini 

 Če se je obdobje za varstvo podatkov iz 

členov 34 in 35 izteklo, lahko kateri koli 
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predlagatelj zaprosi za obdobje varstva 

podatkov za dodatne inovacije k 

obstoječim zdravilom za uporabo v 

veterinarski medicini, ki bo dve leti za 

dodatne vrste in eno leto za dodatne 

indikacije, dodatno farmacevtsko obliko 

ali novo karenčno dobo. 

Obrazložitev 

Tako bi spodbudili, da bi podjetja, tudi tista, ki proizvajajo generična zdravila, dodatno 

razvijala obstoječa zdravila. Odobreno bo le omejeno obdobje varstva podatkov za dodatne 

inovacije (ne bo pa podaljšano obdobje varstva za izvirno dovoljenje za promet, ki se je 

izteklo). 

 

Predlog spremembe  92 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Centralizirana dovoljenja za promet izda 

Komisija v skladu s tem oddelkom. 

Veljavna so po vsej Uniji. 

1. Centralizirana dovoljenja za promet izda 

Komisija v skladu s tem oddelkom. 

Veljavna so po vsej Uniji in jih je treba 

obravnavati kot prednostni postopek. 

 

 

Predlog spremembe  93 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) generična zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini referenčnih zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini, za 

katera je bilo pridobljeno dovoljenje za 

promet po centraliziranem postopku 

izdaje dovoljenja. 

črtano 

Obrazložitev 

Eden izmed glavnih razlogov za pregled zakonodaje o zdravilih za uporabo v veterinarski 

medicini bi moral biti izboljšanje njihove dostopnosti in podpore za inovacije. Predlagani 
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ukrep ni v skladu z omenjenimi cilji, saj razširja obveznost odobritve nekaterih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini s centraliziranim postopkom izdaje dovoljenja za promet. 

 

 

Predlog spremembe  94 

Predlog uredbe 

Člen 38 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Za zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, razen tistih iz odstavka 2, se 

lahko izda centralizirano dovoljenje za 

promet, če za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini znotraj Unije ni bilo 

izdano nobeno drugo dovoljenje za promet. 

3. Za zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, razen tistih iz odstavka 2, se 

lahko izda centralizirano dovoljenje za 

promet, če za zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini znotraj Unije ni bilo 

izdano nobeno drugo dovoljenje za promet 

ali če uporaba zadeva pretvorbo 

dovoljenja za promet, kot je opredeljena v 

členu 57a. 

Obrazložitev 

Zagotoviti bi bilo treba enostavno pretvorbo obstoječega dovoljenja za promet v 

centralizirano dovoljenje za promet. S tem se bo zmanjšalo upravno breme (glej s tem 

povezan predlog spremembe o novem členu 57a). 

 

Predlog spremembe  95 

Predlog uredbe 

Člen 46 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V vlogi se navedejo države članice, v 

katerih predlagatelj želi pridobiti 

dovoljenje za promet („zadevne države 

članice“). 

2. V vlogi se navedejo države članice, v 

katerih predlagatelj želi pridobiti 

dovoljenje za promet („zadevne države 

članice“). Predlagatelj pošlje vlogo, 

identično vlogi, ki jo je vložil v referenčni 

državi članici, vključno z identično 

dokumentacijo, kot je določena v členu 7, 

vsem zadevnim državam članicam. 

Obrazložitev 

V zakonodaji mora biti jasno navedeno, da imajo vse države članice, v katerih se zaprosi za 
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dovoljenje za promet, na voljo podatke, na podlagi katerih sprejmejo odločitev. To je zelo 

pomembno za izvirno dovoljenje za promet, pa tudi za celotno obdobje po tem, ko je bilo 

zdravilo dano na trg (farmakovigilanca, spremembe dovoljenja za promet), in za vse 

dejavnosti nadzora trga/spremljanja, pri katerih države članice izvajajo svoje pristojnosti. 

 

Predlog spremembe  96 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Vloge za vzajemno priznavanje 

dovoljenj za promet se predložijo državi 

članici, ki je izdala prvo nacionalno 

dovoljenje za promet („referenčna država 

članica“). 

1. Vloge za vzajemno priznavanje 

dovoljenj za promet se predložijo državi 

članici, ki je izdala prvo nacionalno 

dovoljenje za promet („referenčna država 

članica“), in državam članicam, v katerih 

predlagatelj želi pridobiti priznanje 

dovoljenja za promet („zadevne države 

članice“). 

Obrazložitev 

V zakonodaji mora biti jasno navedeno, da imajo vse države članice, v katerih se zaprosi za 

dovoljenje za promet, na voljo podatke, na podlagi katerih sprejmejo odločitev. To je zelo 

pomembno za izvirno dovoljenje za promet, pa tudi za celotno obdobje po tem, ko je bilo 

zdravilo dano na trg (farmakovigilanca, spremembe dovoljenja za promet), in za vse 

dejavnosti nadzora trga/spremljanja, pri katerih države članice izvajajo svoje pristojnosti. 

 

Predlog spremembe  97 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Med sklepom o izdaji prvega 

nacionalnega dovoljenja za promet in 

predložitvijo vloge za vzajemno priznanje 

nacionalnega dovoljenja za promet 

preteče najmanj 6 mesecev. 

črtano 

Obrazložitev 

Uvedba zahteve, da morajo podjetja čakati šest mesecev od nacionalnega postopka do 

postopka za vzajemno priznanje, je nepotrebna in bi utegnila povzročiti težave, ko je treba 
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zaradi resnih razmer na področju zdravja živali ali javnega zdravja nemudoma izdati 

dovoljenje za promet v dodatnih državah članicah. 

 

Predlog spremembe  98 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 3 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) informacije o državah članicah, v 

katerih poteka pregled vloge za pridobitev 

dovoljenja za promet, ki jo je predložil 

predlagatelj za isto zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini; 

črtano 

Obrazložitev 

V skladu s sedanjo zakonodajo in osnutkom uredbe je treba vloge obravnavati v okviru 

postopka za vzajemno priznavanje. Predlagamo, da se ta zahteva nadomesti z zahtevo za 

konsolidirano dokumentacijo za dovoljenje za promet, ki mora biti na voljo zadevni državi 

članici, da bodo države članice lahko sprejemale odločitve glede izvirnega dovoljenja za 

promet na podlagi dokazov in izvajale svoje pristojnosti v obdobju po izdaji dovoljenja. 

 

Predlog spremembe  99 

Predlog uredbe 

Člen 48 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Referenčna država članica v 90 dneh od 

prejema veljavne vloge pripravi 

posodobljeno poročilo o oceni za zdravilo 

za uporabo v veterinarski medicini. 

Posodobljeno poročilo o oceni, odobreni 

povzetek glavnih značilnosti zdravila ter 

besedilo, ki bo navedeno na oznaki in v 

navodilu za uporabo, se skupaj s 

seznamom držav članic, v katerih 

predlagatelj želi pridobiti priznanje 

dovoljenja za promet („zadevne države 

članice“), pošljejo vsem državam članicam 

in predlagatelju. 

4. Referenčna država članica v 45 dneh od 

prejema veljavne vloge pripravi 

posodobljeno poročilo o oceni za zdravilo 

za uporabo v veterinarski medicini. 

Posodobljeno poročilo o oceni, odobreni 

povzetek glavnih značilnosti zdravila ter 

besedilo, ki bo navedeno na oznaki in v 

navodilu za uporabo, se skupaj s 

seznamom držav članic, v katerih 

predlagatelj želi pridobiti priznanje 

dovoljenja za promet („zadevne države 

članice“), pošljejo vsem zadevnim državam 

članicam in predlagatelju. 
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Predlog spremembe  100 

Predlog uredbe 

Člen 49 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Če država članica v roku iz člena 46(4) 

ali člena 48(5) izrazi pripombe k poročilu o 

oceni, predlaganemu povzetku glavnih 

značilnosti zdravila ali predlagani oznaki in 

navodilu za uporabo, se referenčni državi 

članici, drugim državam članicam in 

predlagatelju predloži podrobna izjava o 

razlogih. Sporne točke se nemudoma 

predložijo usklajevalni skupini za 

vzajemno priznavanje in decentralizirane 

postopke, ki jo v skladu s členom 142 

(„usklajevalna skupina“) vzpostavi 

referenčna država članica. 

1. Če država članica v roku iz člena 46(4) 

ali člena 48(5) izrazi pripombe k poročilu 

o oceni, predlaganemu povzetku glavnih 

značilnosti zdravila ali predlagani oznaki 

in navodilu za uporabo na podlagi 

potencialnega resnega tveganja za zdravje 

ljudi ali živali ali za okolje, se referenčni 

državi članici, drugim državam članicam in 

predlagatelju predloži podrobna izjava o 

razlogih. Sporne točke se nemudoma 

predložijo usklajevalni skupini za 

vzajemno priznavanje in decentralizirane 

postopke, ki jo v skladu s členom 142 

(„usklajevalna skupina“) vzpostavi 

referenčna država članica. 

 

Predlog spremembe  101 

Predlog uredbe 

Člen 49 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. V usklajevalni skupini se določi 

poročevalec, ki pripravi drugo poročilo o 

oceni zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. 

črtano 

Obrazložitev 

Predlagamo črtanje tega odstavka, ker bi po nepotrebnem povečal delovno obremenitev 

pristojnih organov. O pripombah bi morale razpravljati države, ki so udeležene v postopku. 

Če te ne dosežejo dogovora, je sprejemljivo, da o tem razpravlja usklajevalna skupina. 

 

Predlog spremembe  102 

Predlog uredbe 

Člen 49 – odstavek 4 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Če gre za mnenje v korist izdaje 

dovoljenja za promet, referenčna država 

članica evidentira dogovor držav članic, 

zaključi postopek in o tem ustrezno obvesti 

države članice in predlagatelja. 

4. Če gre za mnenje v korist izdaje ali 

spremembe dovoljenja za promet, 

referenčna država članica evidentira 

dogovor držav članic, zaključi postopek in 

o tem ustrezno obvesti države članice in 

predlagatelja. 

Obrazložitev 

Ker bi člena 66 (spremembe) in 69 (usklajevanje) lahko povzročila tudi, da pregled 

usklajevalne skupine privede do sprememb, je treba to besedo dodati v celotno besedilo člena. 

 

Predlog spremembe  103 

Predlog uredbe 

Člen 50 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. V 15 dneh po prejemu poročila o oceni 

iz člena 46(3) ali člena 48(4) lahko 

predlagatelj Agenciji predloži pisno 

obvestilo z zahtevo po ponovnem pregledu 

poročila o oceni. Predlagatelj v navedenem 

primeru v 60 dneh po prejemu poročila o 

oceni Agenciji pošlje podrobne razloge za 

zahtevo. Vlogi se priloži dokazilo o plačilu 

pristojbine, ki se plača Agenciji za ponovni 

pregled. 

1. V 15 dneh po prejemu poročila o oceni 

iz člena 46(3) ali člena 48(4) lahko 

predlagatelj usklajevalni skupini predloži 

pisno obvestilo z zahtevo po ponovnem 

pregledu poročila o oceni. Predlagatelj v 

navedenem primeru v 60 dneh po prejemu 

poročila o oceni Agenciji pošlje podrobne 

razloge za zahtevo. Vlogi se priloži 

dokazilo o plačilu pristojbine, ki se plača 

Agenciji za ponovni pregled. 

Obrazložitev 

Menimo, da bi pošiljanje zahtev Agenciji povečalo njeno delovno obremenitev in upravno 

breme ter da bi bilo enostavneje, če bi se zahteve pošiljale usklajevalni skupini. 

 

Predlog spremembe  104 

Predlog uredbe 

Člen 52 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Splošna javnost ima dostop do 3. Splošna javnost ima dostop do 
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informacij v zbirki podatkov o zdravilih 

glede seznama odobrenih zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini, njihovih 

povzetkov glavnih značilnosti in navodil 

za uporabo. 

informacij v zbirki podatkov o zdravilih. 

Obrazložitev 

Zdravila, ostanke in metabolite njihovih aktivnih sestavin najdemo v javni sferi, daleč stran 

od zdravljene živali, v širšem okolju in v telesih neciljnih vrst (tudi v ljudeh, pa če to želimo 

ali ne). Zato morajo biti podatki o teh snoveh in njihovih lastnostih tudi na voljo javnosti. 

 

Predlog spremembe  105 

Predlog uredbe 

Člen 54 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice zbirajo ustrezne in 

primerljive podatke o obsegu prodaje in 

uporabi protimikrobnih zdravil za uporabo 

v veterinarski medicini. 

1. Države članice zbirajo ustrezne, 

primerljive in dovolj podrobne podatke o 

obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini. 

 

 

Predlog spremembe  106 

Predlog uredbe 

Člen 54 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Države članice Agenciji pošiljajo 

podatke o obsegu prodaje in uporabi 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. Agencija te podatke 

analizira in objavi letno poročilo. 

2. Države članice Agenciji pošiljajo 

podatke o obsegu prodaje in uporabi 

protimikrobnih zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini. Agencija te podatke 

analizira in objavi letno poročilo, v 

katerega po potrebi vključi smernice in 

priporočila. 
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Predlog uredbe 
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Člen 54 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Države članice zbirajo ustrezne in 

primerljive podatke o obsegu prodaje in 

uporabi antiparazitskih in hormonskih 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

ter jih dajo na voljo Agenciji. 

Obrazložitev 

Namen predloga je razširiti koncept, določen za antibiotike, na druge vrste zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini z biološkim učinkom na neciljne vrste v širšem ekosistemu, na 

primer hormonska (ki lahko vplivajo na spol neciljnih vrst, predvsem v vodnih habitatih) in 

antiparazitska zdravila (ki so lahko zelo strupena na primer za čebele). 

 

Predlog spremembe  108 

Predlog uredbe 

Člen 57 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 57a 

 Naknadna pretvorba v centralizirano 

dovoljenje za promet 

 1. Po končanem postopku za 

decentralizirano dovoljenje za promet iz 

člena 46, za vzajemno priznano dovoljenje 

za promet iz člena 48 ali postopku za 

usklajevanje dovoljenj za promet iz 

člena 69 lahko imetnik dovoljenja za 

promet vloži vlogo za pretvorbo 

obstoječega dovoljenja za promet za 

zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini v centralizirano dovoljenje za 

promet, ki ga izda Komisija in je veljavno 

po vsej Uniji. 

 2. Imetnik dovoljenja za promet vlogo za 

pretvorbo v centralizirano dovoljenje za 

promet odda Agenciji, vloga pa vsebuje: 

 (a) seznam vseh sklepov o izdaji dovoljenj 

za promet z zadevnim zdravilom za 

uporabo v veterinarski medicini; 
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 (b) seznam sprememb, ki so bile uvedene 

od izdaje prvega dovoljenja za promet v 

Uniji; 

 (c) zbirno poročilo o podatkih o 

farmakovigilanci. 

 3. Komisija v 30 dneh od prejema 

dokumentov iz odstavka 2 pripravi 

osnutek sklepa o izdaji dovoljenja Unije 

za promet v skladu s poročilom o oceni iz 

členov 46(3), 48(4) in 69(3) ali, kadar je 

ustrezno, posodobljenim poročilom o 

oceni, povzetkom glavnih značilnosti 

zdravila, oznakami in navodili za 

uporabo. 

 4. Komisija z izvedbenimi akti sprejme 

končni sklep o izdaji centraliziranega 

dovoljenja za promet. 

 Ta člen se uporablja le za zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini, ki so bila 

odobrena v okviru postopka za vzajemno 

priznano dovoljenje, postopka za 

decentralizirano dovoljenje za promet ali 

postopka za usklajevanje dovoljenj za 

promet po datumu začetka uporabe te 

uredbe. 

Obrazložitev 

Zagotoviti bi bilo treba možnost, da imetniki dovoljenja za promet obstoječa dovoljenja 

nadgradijo v centralizirano dovoljenje za promet. S tem bi se zmanjšalo upravno breme, na 

primer v primeru vlog za naknadne spremembe za zdravilo za uporabo v veterinarski 

medicini. 
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Predlog uredbe 

Člen 69 – odstavek 4 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) najkrajšo od karenc, navedenih v 

povzetkih glavnih značilnosti zdravila. 

(c) ustrezno karenco, glede na najnovejše 

znanstvene študije, izbrano izmed karenc, 

navedenih v povzetkih glavnih značilnosti 

zdravila. 
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Predlog spremembe  110 

Predlog uredbe 

Člen 70 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Z odstopanjem od člena 69 se zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini, ki so 

bila odobrena pred 20. julijem 2000, ter 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki so bila odobrena po 

navedenem datumu, vendar je bilo zanje v 

okviru ocene tveganja za okolje 

ugotovljeno, da so potencialno škodljiva za 

okolje, pred pripravo usklajenega povzetka 

glavnih značilnosti zdravila ponovno 

ocenijo. 

3. Z odstopanjem od člena 69 se zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini, ki so 

bila odobrena pred 20. julijem 2000, ter 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki so bila odobrena po 

navedenem datumu, vendar je bilo zanje v 

okviru ocene tveganja za okolje 

ugotovljeno, da so potencialno škodljiva za 

okolje, ali zdravila, ki nimajo ocene 

tveganja za okolje ali katerih ocene so 

nepopolne, pred pripravo usklajenega 

povzetka glavnih značilnosti zdravila 

ponovno ocenijo v skladu s Prilogo II. 

Obrazložitev 

To zagotavlja, da so stara zdravila ustrezno in pravočasno ocenjena, kot je prvotno 

predvideval zakonodajalec. 

 

Predlog spremembe  111 

Predlog uredbe 

Člen 72 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi in Agencija nadzirajo 

sisteme farmakovigilance imetnikov 

dovoljenj za promet. 

2. Pristojni organi in Agencija nadzirajo 

sisteme farmakovigilance imetnikov 

dovoljenj za promet in jim izdajo 

dovoljenje. 

Obrazložitev 

Če naj bi pristojni organi in Agencija izdali dovoljenje za sisteme farmakovigilance imetnikov 

dovoljenja za promet, bi bilo mogoče to dovoljenje vložiti skupaj z vlogo za drugo zdravilo v 

skladu s Prilogo I (3.2) tega predloga uredbe, kar bi poenostavilo nadzor pristojnih organov. 
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Predlog spremembe  112 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 2 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) kakršni koli ugotovitvi o premajhnem 

učinku zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pri zdravljenju živali v skladu s 

povzetkom glavnih značilnosti zdravila; 

(b) kakršni koli ugotovitvi o premajhnem 

učinku zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pri zdravljenju živali, vključno z 

znaki protimikrobne odpornosti, v skladu 

s povzetkom glavnih značilnosti zdravila; 

Obrazložitev 

Protimikrobna odpornost je velik problem, zato bi morala biti navedena med neželenimi 

dogodki. 

 

Predlog spremembe  113 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 2 – točka c 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(c) kakršnih koli okoljskih nesrečah, ki jih 

opazijo po tem, ko živali dajo zdravilo za 

uporabo v veterinarski medicini; 

(c) kakršnih koli neželenih ali 

nepričakovanih učinkih, kot je pronicanje 

protimikrobnih zdravil v zemljo in vodo, ki 

jih opazijo pri neciljnih vrstah v širšem 

okolju po tem, ko živalim, tudi neciljnim 

živalskim vrstam, dajo zdravilo za uporabo 

v veterinarski medicini; 

 

Predlog spremembe  114 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 2 – točka f a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fa) vsakršno domnevno prenašanje 

kakega povzročitelja okužbe prek zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini. 
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Obrazložitev 

Taki primeri so sedaj zakonsko urejeni in tako bi moralo ostati še naprej. 

 

Predlog spremembe  115 

Predlog uredbe 

Člen 73 – odstavek 2 – točka f b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (fb) kakršni koli ustrezni dokumentaciji in 

podatkih o neposrednem ali posrednem 

tveganju za okolje zaradi uporabe 

protimikrobnih zdravil pri živalih. 

Obrazložitev 

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini, kot so na primer antibiotiki, pridejo na polja pri 

gnojenju z gnojnico, se lahko kopičijo v prsti/blatu/gnojnici, pronicajo v podtalnico pri 

puščanju vode ali se iztekajo neposredno v vodotoke. Podatki o učinkih in nevarnostih za 

okolje so nujni, saj ima pojav teh ostankov v okolju obsežne posledice. 

 

 

Predlog spremembe  116 

Predlog uredbe 

Člen 73 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Člen 73a 

 Najpozneje šest mesecev pred začetkom 

uporabe te uredbe Komisija Evropskemu 

parlamentu in Svetu predloži študijo 

izvedljivosti o sistemu za pregledovanje 

posameznih snovi (monografij) in drugih 

morebitnih načinih za oceno okoljskega 

tveganja pri zdravilih za uporabo v 

veterinarski medicini ter tej študiji po 

potrebi priloži zakonodajni predlog. 

 

Predlog spremembe  117 

Predlog uredbe 
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Člen 74 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zbirko podatkov Unije o 

farmakovigilanci za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini („zbirka podatkov o 

farmakovigilanci“) vzpostavi in vzdržuje 

Agencija. 

1. Zbirko podatkov Unije o 

farmakovigilanci za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini („zbirka podatkov o 

farmakovigilanci“), ki je povezana z zbirko 

podatkov o zdravilih, vzpostavi in vzdržuje 

Agencija. Ta zbirka podatkov Unije je 

edina točka za prejem informacij o 

neželenih dogodkih, ki jih predložijo 

imetniki dovoljenja za promet. 

 

Predlog spremembe  118 

Predlog uredbe 

Člen 74 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Agencija v sodelovanju z državami 

članicami in Komisijo pripravi 

funkcionalne specifikacije za zbirko 

podatkov o farmakovigilanci. 

2. Agencija po posvetovanju z državami 

članicami, Komisijo in zainteresiranimi 

stranmi pripravi funkcionalne specifikacije 

za zbirko podatkov o farmakovigilanci. Te 

vključujejo podatke o spremljanju okolja, 

ki bi omogočali poročanje o neželenih 

učinkih na neciljne vrste v ekosistemu ter 

razširitev virov vnosov v sistem 

farmakovigilance, da bi vključevali 

opazovanja in spremljanje strokovnjakov, 

ki niso nujno veterinarji.  

 

Predlog spremembe  119 

Predlog uredbe 

Člen 74 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija zagotovi, da se informacije, 

poslane v zbirko podatkov o 

farmakovigilanci, naložijo in postanejo 

dostopne v skladu s členom 75. 

3. Agencija zagotovi, da se informacije, 

poslane v zbirko podatkov o 

farmakovigilanci, naložijo in postanejo 

javno dostopne v skladu s členom 75. 
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Predlog spremembe  120 

Predlog uredbe 

Člen 76 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Imetniki dovoljenj za promet v 30 dneh 

od prejema poročila o neželenem dogodku 

v zbirki podatkov o farmakovigilanci 

evidentirajo vse neželene dogodke, o 
katerih so poročali zdravstveni delavci in 

imetniki živali in ki so se v zvezi z 

njihovimi odobrenimi zdravili za uporabo 

v veterinarski medicini zgodili v Uniji ali 

tretji državi. 

2. Imetniki dovoljenj za promet pristojne 

organe države članice, na katerem 

ozemlju je prišlo do dogodka, najpozneje 

15 dni po prejemu informacije 

elektronsko obvestijo o vseh resnih 

neželenih dogodkih in dogodkih, pri 
katerih so udeleženi ljudje, povezanih z 

uporabo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, o katerih so bili obveščeni oz. za 

katere bi lahko razumno pričakovali, da 

bodo o njih obveščeni. 

 Ostale neželene dogodke, povezane z 

uporabo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, o katerih so imetniki dovoljenj 

za promet obveščeni ali za katere bi lahko 

razumno pričakovali, da bodo o njih 

obveščeni, pa se elektronsko sporočijo v 

zbirko podatkov o farmakovigilanci 

najpozneje 30 dni po prejemu informacije. 

 Za neželene dogodke, opažene med 

kliničnimi preskusi, veljajo drugačne 

zahteve. 

Obrazložitev 

Zelo pomembno je, da so pristojni organi takoj obveščeni o resnih neželenih dogodkih in 

dogodkih, pri katerih so udeleženi ljudje, ko se ti zgodijo na njihovem ozemlju, zato da se 

pripravijo na njihovo oceno in da sprejmejo ustrezne regulativne ukrepe. 

 

Predlog spremembe  121 

Predlog uredbe 

Člen 76 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organi lahko na lastno pobudo 

ali na zahtevo Agencije od imetnika 

dovoljenja za promet zahtevajo, da zbere 

3. Pristojni organi na lastno pobudo ali na 

zahtevo Agencije od imetnika dovoljenja 

za promet zahtevajo, da zbere specifične 
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specifične podatke o farmakovigilanci, 

zlasti glede uporabe zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini pri določenih 

živalskih vrstah, v zvezi z javnim zdravjem 

in zdravjem živali, varnostjo oseb, ki 

dajejo zdravilo, in varstvom okolja. Organ 

navede podrobne razloge za to zahtevo ter 

o njih obvesti druge pristojne organe in 

Agencijo. 

podatke o farmakovigilanci, zlasti glede 

uporabe zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini pri določenih živalskih vrstah, v 

zvezi z javnim zdravjem in zdravjem 

živali, varnostjo oseb, ki dajejo zdravilo, in 

varstvom okolja. 

 

Predlog spremembe  122 

Predlog uredbe 

Člen 76 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Imetnik dovoljenja za promet lahko v 

15 dneh od prejema zahteve iz odstavka 3 

pisno obvesti pristojni organ, da želi 

ponoven pregled zahteve za zbiranje 

dodatnih specifičnih podatkov o 

farmakovigilanci. 

črtano 

Obrazložitev 

Odstavek 4 bi bilo treba črtati, ker ne prinaša dodane vrednosti in povečuje upravno breme. 

 

Predlog spremembe  123 

Predlog uredbe 

Člen 77 – odstavek 6  

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Imetnik dovoljenja za promet informacij o 

neželenih dogodkih v zvezi z zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini ne sme 

sporočiti splošni javnosti, ne da bi o 

svojem namenu predhodno obvestil 

pristojne organe ali organe, ki so izdali 

dovoljenje za promet, ali, kadar je bilo 

dovoljenje za promet izdano v skladu s 

centraliziranim postopkom izdaje 

dovoljenja, Agencijo. 

Imetnik dovoljenja za promet informacij o 

neželenih dogodkih v zvezi z zdravili za 

uporabo v veterinarski medicini in 

morebitnih pomislekih z vidika 

farmakovigilance ne sme sporočiti splošni 

javnosti, ne da bi predhodno poslal kopijo 

tega sporočila pristojnim organom ali 

organom, ki so izdali dovoljenje za 

promet, ali, kadar je bilo dovoljenje za 

promet izdano v skladu s centraliziranim 

postopkom izdaje dovoljenja, Agencijo. 
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Obrazložitev 

Namen predloga spremembe je pojasniti odstavek. Predhodno obveščanje o namenu ni 

dovolj. V resnici je potrebno, da pristojni organi prejmejo kopijo sporočila, preden je to 

posredovano širši javnosti in zdravstvenim delavcem. 

 

Predlog spremembe  124 

Predlog uredbe 

Člen 78 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) oblikovanje in posodabljanje 

podrobnega opisa sistema 

farmakovigilance, ki ga uporablja imetnik 

dovoljenja za promet v zvezi z zdravilom za 

uporabo v veterinarski medicini, za katero 

je bilo izdano dovoljenje („glavna 

dokumentacija sistema farmakovigilance“), 

za vsa zdravila, za katera so odgovorne; 

(a) oblikovanje in posodabljanje 

podrobnega opisa sistema 

farmakovigilance, ki ga uporablja imetnik 

dovoljenja za promet („glavna 

dokumentacija sistema farmakovigilance“), 

za vsa zdravila, za katera so odgovorne; 

 

Predlog spremembe  125 

Predlog uredbe 

Člen 78 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) dodeljevanje referenčnih številk v 

glavni dokumentaciji sistema 

farmakovigilance in pošiljanje referenčne 

številke iz glavne dokumentacije sistema 

farmakovigilance za vsako zdravilo v 

zbirko podatkov o zdravilih; 

(b) dodeljevanje referenčnih številk v 

glavni dokumentaciji sistema 

farmakovigilance in pošiljanje ustrezne 

referenčne številke iz glavne 

dokumentacije sistema farmakovigilance 

za vsako zdravilo v zbirko podatkov o 

zdravilih; 

 

Predlog spremembe  126 

Predlog uredbe 

Člen 78 – odstavek 1 – točka l 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) obveščanje pristojnih organov in (l) obveščanje pristojnih organov in 
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Agencije o vsakem regulativnem ukrepu, 

ki se sprejme v tretji državi na podlagi 

podatkov o farmakovigilanci, v 15 dneh od 

prejema takih informacij. 

Agencije o vsakem regulativnem ukrepu, 

ki se sprejme v državi članici ali tretji 

državi na podlagi podatkov o 

farmakovigilanci, v 15 dneh od prejema 

takih informacij. 

Obrazložitev 

Ni razumljivo, zakaj naj bi imetnik dovoljenja za promet pristojne organe obveščal zgolj o 

regulativnih ukrepih tretjih držav in ne o regulativnih ukrepih, ki ji sprejme država članica. 

 

Predlog spremembe  127 

Predlog uredbe 

Člen 79 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Pristojni organi lahko uvedejo posebne 

zahteve v zvezi s poročanjem o neželenih 

dogodkih za veterinarje in druge 

zdravstvene delavce. Agencija in pristojni 

organi lahko organizirajo srečanja ali 

mrežo za skupine veterinarjev ali drugih 

zdravstvenih delavcev, kadar obstaja 

posebna potreba po zbiranju, združevanju 

ali analiziranju specifičnih podatkov o 

farmakovigilanci. 

3. Pristojni organi lahko uvedejo posebne 

zahteve v zvezi s poročanjem o neželenih 

dogodkih za imetnike dovoljenja za 

promet, veterinarje in druge zdravstvene 

delavce. Agencija in pristojni organi lahko 

organizirajo srečanja ali mrežo za skupine 

veterinarjev ali drugih zdravstvenih 

delavcev, kadar obstaja posebna potreba po 

zbiranju, združevanju ali analiziranju 

specifičnih podatkov o farmakovigilanci. 

Obrazložitev 

Imetnikom dovoljenja za promet bi bilo treba v nekaterih okoliščinah naložiti posebne 

zahteve. Ta možnost mora biti zapisana v zakonodaji. 

 

 

Predlog spremembe  128 

Predlog uredbe 

Člen 79 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Pristojni organi in Agencija splošni 

javnosti, veterinarjem in drugim 

zdravstvenim delavcem pravočasno 

zagotovijo vse pomembne informacije o 

4. Pristojni organi in Agencija pravočasno 

objavijo vse pomembne informacije o 

neželenih dogodkih v zvezi z uporabo 

zdravila za uporabo v veterinarski 
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neželenih dogodkih v zvezi z uporabo 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, in sicer elektronsko ali prek 

drugih javno dostopnih komunikacijskih 

sredstev. 

medicini, in sicer elektronsko ali prek 

drugih javno dostopnih komunikacijskih 

sredstev. 

Obrazložitev 

Obveščanje o neželenih dogodkih v zvezi z uporabo zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini ne bi smelo biti omejeno le na zdravstvene agencije. 

 

Predlog spremembe  129 

Predlog uredbe 

Člen 79 – odstavek 4 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 4a. Pristojni organi in Agencija 

zagotavljajo, da veterinarji prejemajo 

povratne informacije o sporočenih 

neželenih dogodkih in redne povratne 

informacije o vseh sporočenih neželenih 

učinkih. 

 

Predlog spremembe  130 

Predlog uredbe 

Člen 80 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organ lahko prenese katero koli 

od nalog, ki so mu dodeljene v skladu s 

členom 79, na pristojni organ v drugi 

državi članici na podlagi pisnega soglasja 

slednjega. 

1. Pristojni organ lahko prenese katero koli 

od nalog, ki so mu dodeljene v skladu s 

členom 79, na pristojni javni organ v drugi 

državi članici na podlagi pisnega soglasja 

slednjega. 

 

Predlog spremembe  131 

Predlog uredbe 

Člen 81 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Pristojni organi in Agencija sodelujejo 

pri spremljanju podatkov v zbirki podatkov 

o farmakovigilanci, da ugotovijo morebitne 

spremembe razmerja med tveganji in 

koristmi zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini z namenom odkrivanja tveganja 

za zdravje živali, javno zdravje in varstvo 

okolja („postopek ukrepanja ob zaznanem 

signalu“). 

1. Pristojni in drugi zadevni organi ter 

Agencija sodelujejo pri spremljanju 

podatkov v zbirki podatkov o 

farmakovigilanci, da ugotovijo morebitne 

spremembe razmerja med tveganji in 

koristmi zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini z namenom odkrivanja tveganja 

za zdravje živali, javno zdravje in varstvo 

okolja („postopek ukrepanja ob zaznanem 

signalu“). 

Obrazložitev 

Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je potreben celostni pristop, npr. v zvezi z 

okoljskimi problemi, povezanimi s širjenjem odpornih bakterij v zemljo in vodo. 

 

Predlog spremembe  132 

Predlog uredbe 

Člen 81 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi in Agencija vzpostavijo 

skupine zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, za katere se postopek ukrepanja 

ob zaznanem signalu lahko združi z 

namenom odkrivanja tveganja za zdravje 

živali, javno zdravje in varstvo okolja. 

črtano 

Obrazložitev 

Ta odstavek v uredbi ni potreben. Pristojni organi se lahko samostojno odločajo o najboljšem 

načinu organizacije dela. 

 

Predlog spremembe  133 

Predlog uredbe 

Člen 81 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Agencija in usklajevalna skupina se 3. Agencija in skupina za veterinarsko 
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dogovorita o souporabi podatkov o 

spremljanju skupin zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, evidentiranih v 

zbirki podatkov o farmakovigilanci. Za 

vsako skupino zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini se imenuje Agencija 

ali pristojni organ, ki je odgovoren za 

njeno spremljanje („vodilni organ“). 

farmakovigilanco se dogovorita o 

souporabi podatkov o spremljanju skupin 

zdravil za uporabo v veterinarski medicini, 

evidentiranih v zbirki podatkov o 

farmakovigilanci. Za vsako skupino zdravil 

za uporabo v veterinarski medicini se 

imenuje Agencija ali pristojni organ, ki je 

odgovoren za njeno spremljanje („vodilni 

organ“). 

Obrazložitev 

O odgovornostih glede vprašanj, povezanih s farmakovigilanco, bi bilo bolje razpravljati v 

skupini za veterinarsko farmakovigilanco, kjer strokovnjaki iz pristojnih organov razpravljajo 

o vprašanjih farmakovigilance, in ne v usklajevalni skupini. 

 

Predlog spremembe  134 

Predlog uredbe 

Člen 98 – odstavek 1 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ca) upošteva pravila o dobri praksi v 

proizvodnji zdravil, ki so bila uvedena v 

Uniji, za vhodne snovi pa uporablja samo 

zdravilne učinkovine, ki so bile izdelane v 

skladu s pravili dobre proizvodne prakse 

za vhodne snovi, uvedenimi v Uniji. 

Obrazložitev 

Predlog Komisije bi moral biti jasen glede obveznosti proizvajalca, da upošteva zahteve o 

dobri proizvodni praksi. Da bi zagotovili upoštevanje veljavnih standardov za kakovost 

zdravilnih učinkovin, ki se uporabljajo kot vhodne snovi, bi morali tudi zahtevati, da se pri 

proizvodnji zdravil uporabljajo samo zdravilne učinkovine, ki so bile izdelane v skladu z 

dobro proizvodno prakso.  

Predlog spremembe  135 

Predlog uredbe 

Člen 98 – odstavek 1 – točka d 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(d) obvesti pristojni organ, če se 

usposobljena oseba iz člena 100 zamenja; 

(d) vnaprej obvesti pristojni organ o vseh 

spremembah, ki jih namerava izvesti v 
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zvezi s katero koli podrobnostjo, 

predloženo v skladu s členom 92, ter ga 

takoj obvesti o tem, če se usposobljena 

oseba iz člena 100 zamenja; 

Obrazložitev 

Zakonodaja mora zagotavljati, da se nad proizvodnjo nenehno izvaja ustrezen nadzor. Da bi 

omogočili učinkovito izvajanje nadzornih dejavnosti, bi morali proizvajalci, preden uvedejo te 

spremembe, pristojne organe obvestiti o vsaki spremembi, ki lahko vpliva na pogoje, pod 

katerimi je bilo dovoljenje za proizvodnjo podeljeno. 

 

Predlog spremembe  136 

Predlog uredbe 

Člen 100 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Imetnik dovoljenja za proizvodnjo ima 

stalno in neprekinjeno na voljo storitve, ki 

jih opravlja vsaj ena usposobljena oseba, ki 

izpolnjuje pogoje iz tega člena in je 

odgovorna zlasti za opravljanje dolžnosti, 

določenih v členu 101. 

1. Imetnik dovoljenja za proizvodnjo ima 

stalno in neprekinjeno na voljo storitve, ki 

jih opravlja vsaj ena usposobljena oseba, ki 

izpolnjuje pogoje iz tega člena in je 

odgovorna zlasti za opravljanje dolžnosti, 

določenih v členu 101. Če imetnik 

dovoljenja za proizvodnjo izpolnjuje 

pogoje za usposobljene osebe, določene v 

tej uredbi, lahko sam prevzame 

odgovornost iz tega odstavka. 

 

Predlog spremembe  137 

Predlog uredbe 

Člen 107 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Osebe, usposobljene za izdajanje 

receptov za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini v skladu z veljavnim 

nacionalnim pravom, prodajajo na drobno 

protimikrobna zdravila samo za živali, ki 

so v njihovi oskrbi, in samo v količini, ki je 

potrebna za zadevno zdravljenje. 

2. Osebe, usposobljene za izdajanje 

receptov za zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini v skladu z veljavnim 

nacionalnim pravom, po potrebi tudi 

veterinarji, prodajajo na drobno 

protimikrobna zdravila samo za živali, ki 

so v njihovi neposredni oskrbi, in sicer po 

ustreznem pregledu in diagnozi ter samo v 

količini, ki je potrebna za zadevno 
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zdravljenje. 

 

 

 Predlog spremembe  138 

Predlog uredbe 

Člen 107 – odstavek 2 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 2a. Države članice lahko na podlagi 

razlogov, utemeljenih z varovanjem 

zdravja ljudi in živali ter okolja, določijo 

strožje pogoje za prodajo zdravil za 

uporabo v veterinarski medicini na 

drobno na njihovem ozemlju, če so ti 

pogoji sorazmerni s tveganjem in po 

nepotrebnem ne omejujejo delovanja 

notranjega trga. 

 

Predlog spremembe  139 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, lahko tovrstna zdravila ponujajo 

prek storitev informacijske družbe v smislu 

Direktive 98/34/ES Evropskega parlamenta 

in Sveta28 fizičnim ali pravnim osebe, ki 

imajo sedež v Uniji, pod pogojem da so ta 

zdravila v skladu s predpisi namembne 

države članice. 

1. Osebe, ki jim je v skladu s 

členom 107(1) dovoljeno dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini, ki niso protimikrobna, lahko 

tovrstna zdravila ponujajo prek storitev 

informacijske družbe v smislu Direktive 

98/34/ES Evropskega parlamenta in 

Sveta28 fizičnim ali pravnim osebe, ki 

imajo sedež v Uniji, pod pogojem da so ta 

zdravila v skladu s predpisi namembne 

države članice. 

__________________ __________________ 

28 Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 

določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 

28 Direktiva 98/34/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 

določitvi postopka za zbiranje informacij 

na področju tehničnih standardov in 

tehničnih predpisov o storitvah 

informacijske družbe (UL L 204, 
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21.7.1998, str. 73). 21.7.1998, str. 37). 

 

Predlog spremembe  140 

Predlog uredbe 

Člen 108 – odstavek 7 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 7a. Vzpostavijo se strogi mehanizmi 

nadzora, zlasti za nadzor nad čezmejnimi 

veterinarskimi recepti, ki lahko v primeru 

nezakonite dejavnosti ali nespoštovanja 

kodeksa poklicnega ravnanja omogočijo 

odvračilne kazni ali sodni pregon. Države 

članice na nacionalni ravni razvijejo 

sistem elektronskih receptov. 

 Komisija spodbuja razvoj usklajenega 

sistema elektronskih receptov za vso 

Evropo in državam članicam pomaga pri 

njegovem izvajanju. Izvedba sistema in 

nadzor nad recepti potekata na nacionalni 

ravni – vsaj dokler ne bo vzpostavljen 

sistem za nadzor nad čezmejnimi recepti v 

vsej Uniji.  

 Vzpostavi se tehnološki sistem za 

elektronsko posredovanje receptov v 

nacionalno zbirko podatkov, ki bo 

neposredno povezana z vsemi lekarnami 

(prosta in spletna prodaja), nacionalnimi 

pristojnimi organi in veterinarji, saj bo 

spletno navzkrižno preverjanje lekarne in 

izdajatelja recepta preprečilo goljufije in 

zlorabe. 

 

Predlog spremembe  141 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 1 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) identifikacijo živali, ki se zdravi; (a) identifikacijo živali, ki se zdravi, in v 

primeru recepta za protimikrobna 
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zdravila, diagnosticirano bolezen; 

 

 

Predlog spremembe  142 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 1 – točka l 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(l) vsa ustrezna opozorila; (l) vsa ustrezna opozorila, vključno (kjer je 

ustrezno) s tveganji nepremišljene 

uporabe protimikrobnih zdravil; 

 

 

Predlog spremembe  143 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Veterinarski recept lahko izda samo 

oseba, ki je za to usposobljena v skladu z 

veljavnim nacionalnim pravom. 

2. Veterinarski recept lahko izda samo 

oseba, ki je za to usposobljena v skladu z 

veljavnim nacionalnim pravom. Vendar 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini z anabolnimi, protiinfekcijskimi, 

protivnetnimi, hormonskimi ali 

psihotropnimi lastnostmi vedno predpiše 

veterinar za žival v njegovi neposredni 

oskrbi in samo po kliničnem pregledu in 

diagnozi. 

 

 

Predlog spremembe  144 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar se zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini dobavi na podlagi 

recepta, se predpisana in dobavljena 

3. Kadar se zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini predpiše na podlagi 

recepta, se predpisana in dobavljena 
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količina omeji na količino, ki je potrebna 

za zadevno zdravljenje ali terapijo. 

količina omeji na količino, ki je potrebna 

za zadevno zdravljenje ali terapijo. 

Rutinska profilaktična uporaba 

protimikrobnih zdravil ni dovoljena. 

Profilaktična uporaba protimikrobnih 

zdravil je dovoljena le v izrednih primerih, 

ko jo v celoti utemelji veterinar in ko je ta 

uporaba izrecno navedena v uradnih 

informacijah o zdravilu (povzetek 

značilnosti zdravila, navodilo za uporabo 

in oznaka) zdravila za veterinarsko 

uporabo. Protimikrobna zdravila se ne 

uporabljajo kot nadomestilo za slabe 

higienske razmere ali neprimerne razmere 

reje. 

 

 

Predlog spremembe  145 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Metafilaktična uporaba 

protimikrobnih zdravil je dovoljena le po 

primernem kliničnem pregledu in 

diagnozi pri živalih, ki so v stiku z živalmi 

s kliničnimi znaki nalezljive bolezni, da bi 

preprečili dodatno širjenje te bolezni v 

skupini. Tako uporabo protimikrobnih 

zdravil spremlja zdravstveni načrt, v 

katerem so navedeni ustrezni 

nemedicinski ukrepi, s katerimi bi 

zmanjšali potrebo po njej v prihodnosti. 

 

Predlog spremembe  146 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 3 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3b. Pri protimikrobnih zdravilih, ki so 

bistvenega pomena za ljudi, se predpisano 
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zdravilo uporabi samo za živali, ki jih 

pregleda oseba, ki izda recept. Predpisano 

zdravilo se uporabi izključno za 

diagnosticirano bolezen. 

Obrazložitev 

Protimikrobna zdravila, ki so bistvenega pomena za ljudi, spadajo v skupino fluorokinolonov 

in sodobnih cefalosporinov in jih je opredelila Svetovna zdravstvena organizacija. Ker se 

precej uporabljajo pri živalih, rejenih za proizvodnjo živil, bi utegnila sprožiti 

„postantibiotiško ero“ v zdravju ljudi. Uporabljati bi se smela samo za ljudi, pri živalih pa bi 

morala biti njihova uporaba strogo omejena. 

 

 

Predlog spremembe  147 

Predlog uredbe 

Člen 110 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Veterinarski recepti veljajo po vsej 

Uniji. Predpisana zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini se dobavijo v skladu 

z veljavnim nacionalnim pravom. 

4. Veterinarski recepti, ki jih izda 

veterinar, veljajo po vsej Uniji. Predpisana 

zdravila za uporabo v veterinarski medicini 

se dobavijo v skladu z veljavnim 

nacionalnim pravom. 

 

 

 

Predlog spremembe  148 

Predlog uredbe 

Člen 111 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini se uporabljajo v skladu s pogoji 

dovoljenja za promet. 

1. Zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini se odgovorno uporabljajo v 

skladu z načelom dobre živinorejske 

prakse in s pogoji dovoljenja za promet. 

Obrazložitev 

V skladu s pristopom „eno zdravje“ in za reševanje problema protimikrobne odpornosti je 

treba spoštovati načeli dobre živinorejske prakse in odgovorne uporabe zdravil za uporabo v 



 

AD\1069105SL.doc 71/82 PE552.056v02-00 

 SL 

veterinarski medicini. 

 

Predlog spremembe  149 

Predlog uredbe 

Člen 111 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Protimikrobna zdravila se izdajo samo 

na recept veterinarja ali ustrezno 

usposobljenega strokovnjaka za zdravje 

živali, in sicer ko so izpolnjeni vsi 

preventivni ukrepi iz Priloge IIIa. 

 Preventivno ali profilaktično množično 

dodajanje zdravil v pijačo ali vodo, če ni 

diagnosticirana bolezen, je prepovedano. 

 

 

Predlog spremembe  150 

Predlog uredbe 

Člen 112 – odstavek 2 – točka e 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(e) identifikacija zdravljene živali; (e) identifikacijo živali, ki se zdravi, in 

diagnozo bolezni, ki se zdravi; 

Obrazložitev 

Pravilna diagnoza je osnovni pogoj za pravilno uporabo antibiotikov. 

 

Predlog spremembe  151 

Predlog uredbe 

Člen 115 – odstavek 1 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar v državi članici ni nobenega 

odobrenega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za bolezenska stanja 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

lahko odgovorni veterinar z odstopanjem 

1. Kadar v državi članici ni nobenega 

odobrenega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za bolezenska stanja 

živali, ki niso namenjene proizvodnji živil, 

lahko odgovorni veterinar z odstopanjem 
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od člena 111 na svojo neposredno osebno 

odgovornost in zlasti, da bi preprečil 

nesprejemljivo trpljenje živali, zadevno 

žival izjemoma zdravi z: 

od člena 111 na svojo neposredno osebno 

odgovornost ter za zdravje in dobrobit 

živali, zadevno žival izjemoma zdravi z 

naslednjimi zdravili, z izjemo 

protimikrobnih zdravil, ki bi se uporabila 

kot rutinski profilaktični ukrep, razen če 

tega izrecno ne odobri Odbor za zdravila 

za uporabo v veterinarski medicini: 

 

Predlog spremembe  152 

Predlog uredbe 

Člen 115 – odstavek 1 – točka a – točka iii 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(iii) za uporabo v humani medicini, ki je 

odobreno v skladu z Direktivo 2001/83/ES 

Evropskega Parlamenta in Sveta30 ali 

Uredbo (ES) št. 726/2004 v zadevni državi 

članici; 

(iii) za uporabo v humani medicini, ki je 

odobreno v skladu z Direktivo 2001/83/ES 

Evropskega Parlamenta in Sveta30 ali 

Uredbo (ES) št. 726/2004 v zadevni državi 

članici, če ni mogoče uporabiti nobenega 

zdravila iz točke (a)(i) ali (ii). 

Protimikrobna zdravila za uporabo v 

humani medicini se smejo uporabljati na 

veterinarski recept in po odobritvi 

veterinarskega organa, pristojnega za 

spremljanje dela zadevnega veterinarja, če 

ni mogoče zdravljenje z nobenim 

zdravilom iz točke (a)(i) ali (ii); 

__________________ __________________ 

30 Direktiva 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 

uporabo v humani medicini (UL L 311, 

28.11.2001, str. 67). 

30 Direktiva 2001/83/ES Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 

2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 

uporabo v humani medicini (UL L 311, 

28.11.2001, str. 67). 

Obrazložitev 

Zaradi varstva zdravja in okolja bi bilo treba uporabljati predvsem odobrena zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. Za uporabo zdravil, ki so namenjena za uporabo v humani 

medicini, bi morali veljati strogi pogoji. 
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Predlog spremembe  153 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Kadar v državi članici ni nobenega 

odobrenega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za bolezenska stanja 

živali za proizvodnjo živil iz nevodnih vrst, 

lahko odgovorni veterinar z odstopanjem 

od člena 111 na svojo neposredno osebno 

odgovornost in zlasti, da bi preprečil 

nesprejemljivo trpljenje živali, zadevno 

žival izjemoma zdravi s katerim koli od 

naslednjih zdravil: 

1. Kadar v državi članici ni nobenega 

odobrenega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za bolezenska stanja 

živali neke vrste, lahko odgovorni 

veterinar z odstopanjem od člena 111 na 

svojo neposredno osebno odgovornost in 

zlasti, da bi preprečil nesprejemljivo 

trpljenje živali, zadevno žival izjemoma 

zdravi s katerim koli zdravilom za uporabo 

v veterinarski medicini, ki je odobreno v 

skladu s to uredbo, razen profilaktične 

uporabe protimikrobnih zdravil za 

posamezne živali ali skupine, če pri živalih 

ni diagnosticirana bolezen: 

 

 

Predlog spremembe  154 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Kadar v državi članici ni nobenega 

odobrenega zdravila za uporabo v 

veterinarski medicini za bolezenska stanja 

živali za proizvodnjo živil iz vodnih vrst, 

lahko odgovorni veterinar z odstopanjem 

od člena 111 na svojo neposredno osebno 

odgovornost in zlasti, da bi preprečil 

nesprejemljivo trpljenje živali, zadevno 

žival zdravi s katerim koli od naslednjih 

zdravil: 

2. Če ni nobenega zdravila iz 

pododstavka 1, se za zdravljenje zadevne 

živali lahko uporablja zdravilo za uporabo 

v humani medicini, ki je v zadevni državi 

članici odobreno v skladu z 

Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 

št. 726/2004, ali zdravilo za uporabo v 

veterinarski medicini, ki ga v skladu s 

pogoji veterinarskega recepta za vsak 

primer posebej pripravi oseba, ki je za to 

pooblaščena v skladu z nacionalno 

zakonodajo. Protimikrobna zdravila za 

uporabo v humani medicini se smejo, 

potem ko je veterinar izdal recept in je 

uporabo odobril veterinarski organ, 

pristojen za spremljanje njegovega dela, 

uporabljati samo, če ni mogoče zdraviti z 
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nobenim zdravilom, navedenim v 

odstavku 1. 

(a) z zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini, ki je odobreno v skladu s to 

uredbo v zadevni državi članici za 

uporabo pri drugi vodni vrsti za 

proizvodnjo živil ali za drugo bolezensko 

stanje pri isti vodni vrsti;  

 

(b) z zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini, ki je v odobreno v skladu s to 

uredbo v drugi državi članici za uporabo 

pri isti vodni vrsti ali drugi vodni vrsti za 

proizvodnjo živil za zadevno bolezensko 

stanje ali drugo bolezensko stanje. 

 

 

Predlog spremembe  155 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar ni nobenega zdravila iz 

pododstavkov (a) in (b) odstavka 2, lahko 

veterinar z odstopanjem od odstavka 2 in 

do uvedbe izvedbenega akta iz odstavka 4 

na svojo neposredno osebno odgovornost 

in zlasti, da bi preprečil nesprejemljivo 

trpljenje živali, žival iz vodnih vrst za 

proizvodnjo živil na posesti izjemoma 

zdravi z: 

črtano 

(a) zdravilom za uporabo v veterinarski 

medicini, ki je odobreno v skladu s to 

uredbo v zadevni državi članici ali v drugi 

državi članici za uporabo pri nevodni 

živalski vrsti za proizvodnjo živil; 

 

(b) zdravilom za uporabo v humani 

medicini, ki je odobreno v skladu z 

Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 

št. 726/2004 v zadevni državi članici. 
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Predlog spremembe  156 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 4 – pododstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 

seznam zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, odobrenih v Uniji za uporabo pri 

kopenskih živalih, ki se lahko uporabljajo 

za zdravljenje živali za proizvodnjo živil iz 

vodnih vrst v skladu z odstavkom 1. 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v 

skladu s postopkom pregleda iz 

člena 145(2). 

Komisija lahko z izvedbenimi akti določi 

seznam zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini, odobrenih v Uniji za uporabo pri 

kopenskih živalih, ki se lahko uporabljajo 

za zdravljenje živali za proizvodnjo živil iz 

vodnih vrst v skladu z odstavkom 1. Ta 

določba je strogo omejena na zaprte 

vodne sisteme s posebnimi napravami za 

čiščenje odpadne vode. Navedeni 

izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s 

postopkom pregleda iz člena 145(2). 

 

Predlog spremembe  157 

Predlog uredbe 

Člen 116 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Za namene zdravljenja v skladu z 

odstavki 1 do 3 veterinar lahko zdravilo 

aplicira osebno ali v okviru svoje 

odgovornosti dovoli drugi osebi, da to 

stori. 

5. Za namene zdravljenja v skladu z 

odstavki 1 do 2 veterinar lahko zdravilo 

aplicira osebno ali v okviru svoje 

odgovornosti dovoli drugi osebi, da to 

stori. 

 

Predlog spremembe  158 

Predlog uredbe 

Člen 118 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Protimikrobna zdravila se lahko 

uporabljajo samo v skladu s členoma 115 

in 116 za zdravljenje bolezenskih stanj, za 

katera ni na voljo nobenega drugega 

zdravljenja, in če njihova uporaba ne bi 

pomenila tveganja za javno zdravje ali 

zdravje živali. 

1. Protimikrobna zdravila se lahko 

uporabljajo samo v skladu s členoma 115 

in 116 za zdravljenje bolezenskih stanj, za 

katera ni na voljo nobenega drugega 

zdravljenja, ko so izpolnjeni vsi veljavni 

preventivni ukrepi iz Priloge IIIa in če 

njihova pravilna uporaba ne bi pomenila 
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tveganja za javno zdravje ali zdravje živali. 

Ne uporabljajo se za rutinsko 

profilaktično rabo ali profilaktično 

skupinsko zdravljenje, če bolezen ni 

diagnosticirana. 

Obrazložitev 

V Prilogi 3a so navedeni preventivni ukrepi, ki morajo biti izpolnjeni, preden se uporabijo 

protimikrobna zdravila. Zakonodajalec se lahko sklicuje samo na pravilno uporabo 

protimikrobnih zdravil, ne pa na morebitno zlorabo. 

 

Predlog spremembe  159 

Predlog uredbe 

Člen 118 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 Veljavna načela za oblikovanje seznama 

protimikrobnih zdravil, ki so za uporabo v 

veterinarski medicini omejena, ne smejo 

posegati v pravico držav članic (ali je 

omejevati), da nekatera protimikrobna 

zdravila za nekatere vrste prepovedo, če 

tako presodijo. 

 

Predlog spremembe  160 

Predlog uredbe 

Člen 118 – odstavek 2 – pododstavek 2 – točka a 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(a) tveganja za javno zdravje, če se 

protimikrobno zdravilo uporablja v skladu 

z odstavkom 1; 

(a) tveganja za javno zdravje, če se 

protimikrobno zdravilo uporablja v skladu 

z odstavkom  1, vključno s tveganji zaradi 

uporabe protimikrobnih zdravil, ki so 

bistvenega pomena za ljudi, pri živalih za 

proizvodnjo živil. 

Obrazložitev 

Svetovna zdravstvena organizacija je kot protimikrobna zdravila, ki so bistvenega pomena za 

ljudi, opredelila zdravila, ki bi se morala uporabljati samo za ljudi. 
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Predlog spremembe  161 

Predlog uredbe 

Člen 124 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 

za oglaševanje osebam, ki jim je dovoljeno 

predpisovati ali dobavljati zdravila za 

uporabo v veterinarski medicini. 

2. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 

za oglaševanje osebam, ki jim je dovoljeno 

uporabljati, predpisovati ali dobavljati 

zdravila za uporabo v veterinarski 

medicini. 

Obrazložitev 

Za odgovorno uporabo zdravil se morajo ozaveščeno odločati tudi uporabniki. 

 

Predlog spremembe  162 

Predlog uredbe 

Člen 125 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1a. Komisija zagotovi harmoniziran 

pristop za inšpekcijske preglede in 

kontrole zdravil za uporabo v veterinarski 

medicini po vsej Uniji. 

Obrazložitev 

To bo omogočilo primerljivost podatkov med državami članicami in regijami ter olajšalo 

usklajevalno delo Agencije. 

 

Predlog spremembe  163 

Predlog uredbe 

Člen 125 – odstavek 1 b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 1b. Zaradi preprečevanja goljufij pristojni 

organi pripravijo načrt za izvajanje 

kontrole po naključnem izboru v 

veterinarskih ambulantah in vzrejnih 

gospodarstvih, da se preveri skladnost 

zdravil s standardi kakovosti. 
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Predlog spremembe  164 

Predlog uredbe 

Člen 125 – odstavek 4 – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Po potrebi se inšpekcijski pregledi lahko 

izvedejo nenapovedano. 
Določen delež inšpekcijskih pregledov, ki 

se opredeli z delegiranimi akti, se izvede 
nenapovedano. 

 

 

Predlog spremembe  165 

Predlog uredbe 

Člen 125 – odstavek 6 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

6. Poročila o inšpekcijskih pregledih se 

vnesejo v ustrezno zbirko podatkov s 

stalnim dostopom za vse pristojne organe. 

6. Poročila o inšpekcijskih pregledih se 

vnesejo v ustrezno zbirko podatkov s 

stalnim dostopom za vse pristojne organe. 

Končni rezultati inšpekcijskih pregledov 

se objavijo. 

 

Predlog spremembe  166 

Predlog uredbe 

Člen 128 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 3a. Agencija in Komisija zagotovita 

harmoniziran pristop za veterinarske 

inšpekcijske preglede. 

 

Predlog spremembe  167 

Predlog uredbe 

Člen 136 – odstavek 1 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice imenujejo pristojne 

organe za opravljanje nalog v skladu s to 

uredbo. 

1. Države članice imenujejo pristojne 

organe za opravljanje nalog v skladu s to 

uredbo. Ti so med drugim odgovorni za 

zagotavljanje znanstvenostrokovnega 

znanja za oceno vseh vlog po tej uredbi. 

Obrazložitev 

Pristojnosti različnih delov regulativnega sistema morajo biti jasno opredeljene, da se 

zagotovi zahtevana stopnja predvidljivosti in stabilnosti sistema. V uredbi bi moral torej biti 

upoštevan popolnoma dodelan regulativni sistem EU, ki se je razvil v zadnjih 20 letih, ko 

imajo pristojni organi držav članic osrednjo vlogo pri zagotavljanju znastvenostrokovnega 

znanja za dejavnosti ocenjevanja in druge znanstvene naloge. Ves morebitni nadaljnji razvoj 

dogodkov bi se moral opreti na ta dodobra uveljavljeni sistem. 

 

 

Predlog spremembe  168 

Predlog uredbe 

Člen 136 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Pristojni organi medsebojno sodelujejo 

pri opravljanju svojih nalog v skladu s to 

uredbo ter pristojnim organom drugih 

držav članic v ta namen zagotavljajo 

potrebno podporo, ki bi jim lahko koristila. 

Pristojni organi si medsebojno izmenjujejo 

ustrezne informacije, zlasti glede 

izpolnjevanja zahtev za dovoljenja za 

proizvodnjo in prodajo na debelo, za 

potrdila o dobri proizvodni praksi ali za 

dovoljenja za promet. 

2. Pristojni organi medsebojno sodelujejo 

pri opravljanju svojih nalog v skladu s to 

uredbo ter pristojnim organom drugih 

držav članic v ta namen zagotavljajo 

potrebno podporo, ki bi jim lahko koristila. 

Pristojni organi si medsebojno izmenjujejo 

ustrezne informacije in jih posredujejo 

drugim zadevnim organom, zlasti glede 

izpolnjevanja zahtev za dovoljenja za 

proizvodnjo in prodajo na debelo, za 

potrdila o dobri proizvodni praksi ali za 

dovoljenja za promet. 

Obrazložitev 

Pri zdravilih za uporabo v veterinarski medicini je potreben celostni pristop, npr. v zvezi z 

okoljskimi problemi, povezanimi s širjenjem odpornih bakterij v zemljo in vodo. 
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Predlog spremembe  169 

Predlog uredbe 

Člen 141 – odstavek 1 – točka h a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 (ha) spoprijemanje z vplivom kmetijskih 

praks na razvoj protimikrobne odpornosti, 

in sicer z opiranjem na obstoječe akcijske 

načrte Komisije in držav članic, zlasti z 

razvojem in izvajanjem strategij za: 

 – zmanjšanje splošne uporabe, 

 – zmanjšanje uporabe protimikrobnih 

zdravil, ki so bistvenega pomena za ljudi, 

in 

 – odpravo rutinske profilaktične rabe. 

 To delo se opiše v načrtu, ki se najkasneje 

v dveh letih po sprejetju te uredbe 

posreduje Komisije. V načrtu se navedejo 

cilji za zmanjšanje uporabe in urnik 

načrtovanih zmanjšanj. 

 

Predlog spremembe  170 

Predlog uredbe 

Člen 144 – odstavek 1 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) preučitev vprašanj v zvezi s 

farmakovigilanco zdravil za uporabo v 

veterinarski medicini, odobrenih v 

državah članicah; 

črtano 

Obrazložitev 

Prostor za razprave o vprašanjih farmakovigilance je skupina za farmakovigilanco, ne 

usklajevalna skupina. 

 

Predlog spremembe  171 

Predlog uredbe 

Priloga III a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 PRILOGA IIIa 

 Preventivni ukrepi, ki se uporabijo, 

preden se preide na protimikrobno 

zdravljenje celih skupin (metafilaksa) 

živali za proizvodnjo živil: 

 – uporaba dobrih, zdravih plemenskih 

živali, ki rastejo naravno, z ustrezno 

gensko raznolikostjo; 

 – razmere, kjer so upoštevane vedenjske 

potrebe vrst, tudi socialna 

interakcija/hierarhija; 

 – gostota živali, ki ne povečuje tveganja za 

prenos bolezni; 

 – izolacija bolnih živalih od preostale 

skupine; 

 – (za piščance in manjše živali) razdelitev 

jat na manjše, fizično ločene skupine; 

 – izvajanje veljavnih pravil o dobrobiti 

živali, za katere že veljajo zahteve o 

navzkrižni skladnosti, navedene v PZR 11, 

12 in 13 v Prilogi II k Uredbi (EU) 

št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 

Sveta1a.  

 __________________ 

 1a Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 

2013 o financiranju, upravljanju in 

spremljanju skupne kmetijske politike in o 

razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, 

(ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) 

št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) 

št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 

549). 

(Direktiva Sveta 98/58/ES z dne 20. julija 1998 o zaščiti rejnih živali (UL L 221, 8.8.1998, str. 

23), Direktiva Sveta 91/630/EGS z dne 19. novembra 1991 o določitvi minimalnih pogojev za 

zaščito prašičev (UL L 340, 11.12.1991, str. 33), Direktiva Sveta z dne 19. novembra 1991 o 

določitvi minimalnih pogojev za zaščito telet (UL L 340, 11.12.1991, str. 28)) 
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