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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okrepljeni vlogi Evropske agencije 
za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na področju zdravil in 
medicinskih pripomočkov
(COM(2020)0725 – C9-0365/2020 – 2020/0321(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0725),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 114(1) in 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0365/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...,

– ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ...,

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za industrijo, raziskave in energetiko,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A9-
0000/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) pandemija COVID-19 je 
izpostavila tveganja za zdravje ljudi, ki jih 
predstavljata prekomerno izkoriščanje 
prostoživečih vrst in drugih naravnih 
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virov ter pospešeno izgubljanje biotske 
raznovrstnosti na Zemlji. Približno 70 % 
porajajočih se bolezni in skoraj vse znane 
pandemije (gripa, HIV/AIDS in COVID-
19) so zoonoze. Teh bolezni je v zadnjih 
60 letih na svetovni ravni več, zaradi 
človekove dejavnosti in ekološkega odtisa 
pa je vse več zoonoznih patogenov. K 
temu močno prispevajo spremembe v rabi 
zemljišč, krčenje gozdov, urbanizacija, 
širjenje in intenzifikacija kmetijstva, 
nezakonita trgovina s prostoživečimi 
vrstami in vzorci potrošnje. Zoonozni 
patogeni so lahko bakterijski, virusni ali 
parazitski oziroma jih lahko prenašajo 
nekonvencionalni prenašalci, prek 
neposrednega stika, hrane, vode ali okolja 
pa se lahko širijo na ljudi. Nekatere 
bolezni, kot je HIV/AIDS, se začnejo kot 
zoonoza, pozneje pa mutirajo v seve, ki 
prizadenejo izključno ljudi. Druge 
zoonoze lahko povzročijo ponavljajoče se 
izbruhe bolezni, kot sta bolezen virusa 
ebole in salmoneloza. Spet druge, kot je 
koronavirus, ki povzroča COVID-19, pa 
lahko povzročijo tudi svetovne pandemije. 
Po podatkih Medvladne platforme za 
biotsko raznovrstnost in ekosistemske 
storitve (IPBES) naj bi bilo v gostiteljih – 
sesalcih in ptičih – približno 1,7 milijona 
še neodkritih virusov. Od tega bi jih lahko 
med 631.000 in 827.000 okužilo ljudi.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Kot je priznala Svetovna 
zdravstvena organizacija, pogosto isti 
mikrobi okužijo živali in ljudi, zato 
prizadevanja samo enega sektorja ne 
morejo preprečiti ali odpraviti tega 
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problema. Bolezni se lahko prenašajo s 
človeka na živali ali obratno, zato je treba 
obravnavati oboje, pri čemer je treba 
izkoristiti morebitne sinergije pri 
raziskavah in zdravljenju. Pandemija 
COVID-19 jasno kaže, da je treba okrepiti 
uporabo pristopa „eno zdravje“ v Uniji, 
da bi dosegli boljše rezultate na področju 
javnega zdravja, saj je zdravje ljudi, kot je 
navedeno v Programu EU za zdravje, 
vzpostavljenem z Uredbo (EU) 2021/... 
Evropskega parlamenta in Sveta1a, 
povezano z zdravjem živali in okoljem, 
ukrepi za obravnavanje nevarnosti za 
zdravje pa morajo upoštevati te tri 
razsežnosti.
__________________
1a Uredba (EU) Evropskega parlamenta in 
sveta o vzpostavitvi programa za ukrepe 
Unije na področju zdravja (Program EU 
za zdravje) za obdobje 2021–2027 in 
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 
(UL L...).

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Izkušnje v zvezi s pandemijo 
COVID-19, kakršnih še nismo imeli, so 
pokazale, da bi morala biti Unija 
učinkovitejša pri upravljanju 
razpoložljivosti zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter razvoju zdravstvenih 
protiukrepov za obravnavanje groženj za 
javno zdravje. Zmožnost Unije za to je 
resno ovirana zaradi neobstoja jasno 
opredeljenega pravnega okvira za 
upravljanje njenega odziva na pandemijo, 
pa tudi zaradi omejene pripravljenosti 
Unije v primeru izrednih razmer v javnem 

(2) Izkušnje v zvezi s pandemijo 
COVID-19, kakršnih še nismo imeli, so 
pokazale tudi, da imajo države članice 
težave pri samostojnem obvladovanju 
takih izrednih zdravstvenih razmer, in da 
je treba okrepiti usklajevanje in 
pristojnosti Unije, da bi bila učinkovitejša 
pri upravljanju razpoložljivosti zdravil in 
medicinskih pripomočkov ter razvoju 
zdravstvenih protiukrepov za obravnavanje 
groženj za javno zdravje. Zmožnost Unije 
za to je resno ovirana zaradi neobstoja 
jasno opredeljenega pravnega okvira za 
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zdravju, ki prizadenejo večino držav članic. upravljanje njenega odziva na pandemijo, 
pa tudi zaradi omejene pripravljenosti 
Unije v primeru izrednih razmer v javnem 
zdravju, ki prizadenejo večino držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Zaradi pogosto zapletenih dobavnih 
verig zdravil in medicinskih pripomočkov, 
nacionalnih omejitev in prepovedi izvoza, 
zaprtij meja, ki ovirajo prosti pretok 
navedenega blaga, ter negotovosti v zvezi z 
njegovo ponudbo in povpraševanjem v 
okviru pandemije COVID-19 so se pojavile 
znatne ovire za nemoteno delovanje 
enotnega trga in obravnavanje resnih 
groženj za javno zdravje po vsej Uniji.

(3) Zaradi motenj v dobavnih verigah 
zdravil in medicinskih pripomočkov, pri 
čemer so dobavne verige pogosto 
zapletene, saj so mednarodne, nezadostne 
proizvodnje medicinskih proizvodov in 
aktivnih farmacevtskih sestavin v Uniji, 
nalaganja nacionalnih omejitev in 
prepovedi izvoza, zaprtij meja, ki ovirajo 
prosti pretok navedenega blaga, ter 
negotovosti v zvezi z njegovo ponudbo in 
povpraševanjem v okviru pandemije 
COVID-19 so se pojavile znatne ovire za 
nemoteno delovanje enotnega trga in s tem 
tudi obravnavanje resnih groženj za javno 
zdravje po vsej Uniji.

Or. en

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Reševanje težave pomanjkanja 
zdravil je že dolgo prednostna naloga držav 
članic in Evropskega parlamenta, kot je 
razvidno iz več poročil Evropskega 
parlamenta11 in razprav v okviru nedavnih 
predsedstev Sveta Evropske unije.

(4) Obravnavanje pomanjkanja zdravil 
je že dolgo prednostna naloga držav članic 
in Evropskega parlamenta, kot je razvidno 
iz več poročil Evropskega parlamenta11 in 
razprav v okviru nedavnih predsedstev 
Sveta Evropske unije.
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__________________ __________________
11 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
17. septembra 2020 o pomanjkanju zdravil 
– kako rešiti vse večji problem 
(2020/2071(INI)).

11 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
17. septembra 2020 o pomanjkanju zdravil 
– kako rešiti vse večji problem 
(2020/2071(INI)).

Or. en

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Pomanjkanje zdravil predstavlja 
vse večjo grožnjo za javno zdravje in ima 
resne posledice za sisteme zdravstvenega 
varstva in pravico pacientov do dostopa do 
ustreznega zdravljenja. Zaradi večjega 
svetovnega povpraševanja in pandemije 
COVID-19 je pomanjkanje zdravil še bolj 
izrazito, sistemi zdravstvenega varstva v 
državah članicah so oslabljeni, nastala pa 
so tudi precejšnja tveganja za zdravje in 
oskrbo bolnikov, vključno z 
napredovanjem bolezni in poslabšanjem 
simptomov, daljšimi zamudami ali 
prekinitvami oskrbe ali zdravljenja, 
daljšimi hospitalizacijami, povečano 
izpostavljenostjo ponarejenim zdravilom 
ter napakami pri zdravilih ali neželenimi 
učinki, do česar pride zaradi nadomestitve 
nerazpoložljivih zdravil z drugimi.

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Pandemija COVID-19 je zaostrila (5) Pandemija COVID-19 je zaostrila 
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težavo pomanjkanja nekaterih zdravil, ki 
veljajo za ključna pri obvladovanju 
pandemije, in izpostavila strukturne 
omejitve pri zmožnosti Unije za hitro in 
učinkovito odzivanje na take izzive med 
krizami v javnem zdravju.

težavo pomanjkanja nekaterih zdravil, ki 
veljajo za ključna pri obvladovanju 
pandemije, in izpostavila zunanjo 
odvisnost Unije pri domači proizvodnji 
zdravil in medicinskih pripomočkov, 
pomanjkanje usklajevanja ter strukturne 
omejitve pri zmožnosti Unije za hitro in 
učinkovito odzivanje na take izzive med 
krizami v javnem zdravju. Pandemija je 
razkrila pomanjkljivosti modela, pri 
katerem 40 % končnih zdravil, ki se tržijo 
v Uniji, prihaja iz tretjih držav, med 60 % 
in 80 % kemičnih aktivnih sestavin pa se 
proizvaja zunaj Unije, zlasti na Kitajskem 
in v Indiji, pri čemer je bil ta delež pred 30 
leti 20 %.

Or. en

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zaradi hitrega razvoja COVID-19 
in širjenja virusa se je močno povečalo 
povpraševanje po medicinskih 
pripomočkih, kot so ventilatorji, kirurške 
maske in kompleti za testiranje na COVID-
19, motnje v proizvodnji ali omejene 
zmogljivosti za hitro povečanje 
proizvodnje ter kompleksnost in globalna 
narava dobavne verige za medicinske 
pripomočke pa so negativno vplivale na 
ponudbo. Zaradi teh težav so bili v 
proizvodnjo navedenih izdelkov vključeni 
novi subjekti, kar je posledično povzročilo 
ozka grla pri ugotavljanju skladnosti ter 
privedlo do pojava številnih neskladnih, 
nevarnih in v nekaterih primerih 
ponarejenih izdelkov. Zato je primerno v 
okviru ustreznega organa Unije vzpostaviti 
dolgoročne strukture za zagotovitev 
spremljanja pomanjkanja medicinskih 
pripomočkov, ki je posledica izrednih 

(6) Zaradi hitrega razvoja COVID-19 
in širjenja virusa se je močno povečalo 
povpraševanje po medicinskih 
pripomočkih, kot so ventilatorji, kirurške 
maske in kompleti za testiranje na COVID-
19, motnje v proizvodnji ali omejene 
zmogljivosti za hitro povečanje 
proizvodnje ter kompleksnost in globalna 
narava dobavne verige za medicinske 
pripomočke pa so povzročile resne težave v 
ponudbi, ponekod pa tudi povsem prazne 
zaloge. Zaradi teh težav so bili v 
proizvodnjo navedenih izdelkov vključeni 
novi subjekti, kar je posledično povzročilo 
ozka grla pri ugotavljanju skladnosti ter 
privedlo do pojava številnih neskladnih, 
nevarnih in v nekaterih primerih 
ponarejenih izdelkov. Zato je primerno v 
okviru ustreznega organa Unije vzpostaviti 
dolgoročne strukture za zagotovitev 
ustreznega usklajevanja in spremljanja 
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razmer v javnem zdravju. pomanjkanja medicinskih pripomočkov, do 
česar lahko pride v izrednih razmerah v 
javnem zdravju.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Zaradi negotovosti ponudbe in 
povpraševanja ter tveganja pomanjkanja 
esencialnih zdravil in medicinskih 
pripomočkov med izrednimi razmerami v 
javnem zdravju, kot je pandemija COVID-
19, se lahko omeji izvoz med državami 
članicami in sprejmejo drugi nacionalni 
zaščitni ukrepi, ki lahko močno 
prizadenejo delovanje notranjega trga. 
Pomanjkanje zdravil lahko resno ogrozi 
zdravje pacientov v Uniji zaradi 
nerazpoložljivosti zdravil, kar lahko 
povzroči napake pri uporabi zdravil, 
podaljšano trajanje hospitalizacij in 
neželene učinke, ki jih povzroči dajanje 
neprimernih zdravil, ki se uporabljajo kot 
nadomestek za nerazpoložljiva zdravila. 
Pomanjkanje medicinskih pripomočkov 
lahko povzroči pomanjkanje diagnostičnih 
virov, kar ima negativne posledice za 
javnozdravstvene ukrepe, ter pomanjkljivo 
zdravljenje ali poslabšanje bolezni, 
zdravstvenim delavcem pa lahko tudi 
prepreči, da bi ustrezno opravljali svoje 
delo. Vse navedeno lahko pomembno 
vpliva tudi na obvladovanje širjenja danega 
patogena, na primer zaradi nezadostne 
ponudbe kompletov za testiranje na 
COVID-19. Zato je pomembno 
obravnavati vprašanje pomanjkanja ter 
okrepiti in formalizirati spremljanje 
kritičnih zdravil in medicinskih 
pripomočkov.

(7) Zaradi negotovosti ponudbe in 
povpraševanja ter tveganja pomanjkanja 
esencialnih zdravil in medicinskih 
pripomočkov med izrednimi razmerami v 
javnem zdravju, kot je pandemija COVID-
19, se lahko omeji izvoz med državami 
članicami in sprejmejo drugi nacionalni 
zaščitni ukrepi, ki lahko močno 
prizadenejo delovanje notranjega trga, 
zaradi česar so lahko posledice za javno 
zdravje še hujše. Pomanjkanje zdravil 
lahko resno ogrozi zdravje pacientov v 
Uniji zaradi nerazpoložljivosti zdravil, kar 
lahko povzroči napake pri uporabi zdravil, 
podaljšano trajanje hospitalizacij in 
neželene učinke, ki jih povzroči dajanje 
neprimernih zdravil, ki se uporabljajo kot 
nadomestek za nerazpoložljiva zdravila. 
Pomanjkanje medicinskih pripomočkov 
lahko povzroči pomanjkanje diagnostičnih 
virov, kar ima negativne posledice za 
javnozdravstvene ukrepe, ter pomanjkljivo 
zdravljenje ali poslabšanje bolezni, 
zdravstvenim delavcem pa lahko tudi 
prepreči, da bi ustrezno opravljali svoje 
delo, kar se je pokazalo tudi med 
pandemijo COVID-19, posledice za 
zdravje zdravstvenih delavcev pa so resne. 
Vse navedeno lahko pomembno vpliva tudi 
na obvladovanje širjenja danega patogena, 
na primer zaradi nezadostne ponudbe 
kompletov za testiranje na COVID-19. 
Zato je pomembno vzpostaviti ustrezen 
okvir na ravni Unije za usklajevanje 
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odziva držav članic za obravnavanje 
vprašanja pomanjkanja ter okrepitev in 
formaliziranje spremljanja kritičnih 
zdravil in medicinskih pripomočkov.

Or. en

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pri boleznih, ki povzročajo izredne 
razmere v javnem zdravju, bi bilo treba v 
Uniji v takih izrednih razmerah čim prej 
razviti in dati na voljo varna in učinkovita 
zdravila za zdravljenje, preprečevanje ali 
diagnosticiranje takih bolezni. Pandemija 
COVID-19 je izpostavila tudi neoptimalno 
usklajevanje in odločanje v zvezi z 
večnacionalnimi kliničnimi preskušanji ter 
svetovanjem na ravni Unije o uporabi 
zdravil v nacionalnih programih sočutne 
uporabe ali zunaj odobrenih indikacij v 
Uniji, kar povzroča zamude pri 
sprejemanju rezultatov raziskav ter pri 
razvoju in razpoložljivosti novih zdravil ali 
zdravil z novim namenom.

(8) Pri boleznih, ki povzročajo izredne 
razmere v javnem zdravju, bi bilo treba v 
takih izrednih razmerah čim prej opredeliti, 
razviti in državljanom Unije dati na voljo 
varna in učinkovita zdravila za zdravljenje, 
preprečevanje ali diagnosticiranje takih 
bolezni. Pandemija COVID-19 je 
izpostavila tudi neoptimalno usklajevanje 
in odločanje v zvezi z večnacionalnimi 
kliničnimi preskušanji ter svetovanjem na 
ravni Unije o uporabi zdravil v nacionalnih 
programih sočutne uporabe ali zunaj 
odobrenih indikacij v Uniji, kar povzroča 
zamude pri sprejemanju rezultatov raziskav 
ter pri razvoju in razpoložljivosti novih 
zdravil ali zdravil z novim namenom.

Or. en

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Da bi zagotovili boljše delovanje 
notranjega trga navedenih zdravil in 
pripomočkov ter prispevali k visoki ravni 
varovanja zdravja ljudi, je zato primerno 
približati pravila o spremljanju 

(10) Da bi zagotovili boljše delovanje 
notranjega trga navedenih zdravil in 
pripomočkov ter prispevali k visoki ravni 
varovanja zdravja ljudi, je zato primerno 
približati in okrepiti pravila o spremljanju 
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pomanjkanja zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter olajšati raziskave in 
razvoj zdravil, ki imajo potencial za 
zdravljenje, preprečevanje ali 
diagnosticiranje bolezni, ki povzročajo 
krize v javnem zdravju.

pomanjkanja zdravil in medicinskih 
pripomočkov ter olajšati raziskave in 
razvoj zdravil, ki imajo potencial za 
zdravljenje, preprečevanje ali 
diagnosticiranje bolezni, ki povzročajo 
krize v javnem zdravju.

Or. en

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Cilj te uredbe je zagotoviti 
nemoteno delovanje notranjega trga v 
zvezi z zdravili in medicinskimi 
pripomočki, pri čemer je temeljnega 
pomena visoka raven varovanja zdravja 
ljudi. Poleg tega je cilj te uredbe zagotoviti 
kakovost, varnost in učinkovitost zdravil, 
ki bi lahko pomagala pri obravnavanju 
izrednih razmer v javnem zdravju. Oba 
cilja, ki se bosta poskušala doseči hkrati, 
sta neločljivo povezana in nobeden od njiju 
ni drugotnega pomena. Kar zadeva 
člen 114 PDEU, ta uredba vzpostavlja 
okvir za spremljanje pomanjkanja zdravil 
in medicinskih pripomočkov med krizami 
v javnem zdravju ter poročanje o njem. Kar 
zadeva člen 168(4)(c) PDEU, ta uredba 
določa okrepljen okvir Unije za 
zagotavljanje kakovosti in varnosti zdravil 
in medicinskih pripomočkov.

(11) Cilj te uredbe je zagotoviti visoko 
raven varovanja zdravja ljudi z 
zagotavljanjem nemotenega delovanja 
notranjega trga zdravil in medicinskih 
pripomočkov. Poleg tega je cilj te uredbe 
zagotoviti kakovost, varnost in 
učinkovitost zdravil, ki bi lahko pomagala 
pri obravnavanju izrednih razmer v javnem 
zdravju. Oba cilja, ki se bosta poskušala 
doseči hkrati, sta neločljivo povezana in 
nobeden od njiju ni drugotnega pomena. 
Kar zadeva člen 114 PDEU, ta uredba 
vzpostavlja okvir za spremljanje 
pomanjkanja zdravil in medicinskih 
pripomočkov med krizami v javnem 
zdravju ter poročanje o njem. Kar zadeva 
člen 168(4)(c) PDEU, ta uredba določa 
okrepljen okvir Unije za zagotavljanje 
kakovosti in varnosti zdravil in 
medicinskih pripomočkov.

Or. en

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Da bi izboljšali pripravljenost na 
krize in krizno upravljanje na področju 
zdravil in medicinskih pripomočkov ter 
povečali odpornost in solidarnost po Uniji, 
bi bilo treba pojasniti postopke ter zadevne 
vloge in obveznosti različnih zadevnih 
subjektov. Okvir bi moral temeljiti na 
začasnih rešitvah, ki so bile do zdaj 
opredeljene v odzivu na pandemijo 
COVID-19.

(12) Da bi izboljšali pripravljenost na 
krize in krizno upravljanje na področju 
zdravil in medicinskih pripomočkov ter 
povečali odpornost in solidarnost po Uniji, 
bi bilo treba pojasniti postopke ter zadevne 
vloge in obveznosti različnih zadevnih 
subjektov. Okvir bi moral temeljiti na 
začasnih rešitvah, ki so bile do zdaj 
opredeljene v odzivu na pandemijo 
COVID-19 in ki so se izkazale za 
učinkovite.

Or. en

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Vzpostaviti bi bilo treba usklajen 
sistem spremljanja pomanjkanja zdravil in 
medicinskih pripomočkov, ki bi olajšal 
ustrezen dostop do kritičnih zdravil in 
medicinskih pripomočkov v izrednih 
razmerah v javnem zdravju in ob izrednih 
dogodkih, ki lahko močno vplivajo na 
javno zdravje. Navedeni sistem bi bilo 
treba dopolniti z izboljšanimi strukturami 
za zagotovitev ustreznega upravljanja kriz 
v javnem zdravju ter usklajevanje nasvetov 
in svetovanje v zvezi z raziskavami in 
razvojem zdravil, ki bi lahko pomagala pri 
obravnavanju izrednih razmer v javnem 
zdravju. Za lažje spremljanje morebitnega 
ali dejanskega pomanjkanja zdravil in 
medicinskih pripomočkov in poročanje o 
njem bi morala imeti Agencija možnost, da 
prek določenih kontaktnih točk zahteva in 
pridobi informacije in podatke od zadevnih 
imetnikov dovoljenj za promet z zdravili, 
proizvajalcev in držav članic.

(13) Vzpostaviti bi bilo treba usklajen 
sistem spremljanja pomanjkanja zdravil in 
medicinskih pripomočkov, ki bi olajšal 
ustrezen dostop do kritičnih zdravil in 
medicinskih pripomočkov v izrednih 
razmerah v javnem zdravju ter dostop do 
kritičnih zdravil ob izrednih dogodkih, ki 
lahko močno vplivajo na javno zdravje. 
Navedeni sistem bi bilo treba dopolniti z 
izboljšanimi strukturami za zagotovitev 
ustreznega upravljanja kriz v javnem 
zdravju ter usklajevanje nasvetov in 
svetovanje v zvezi z raziskavami in 
razvojem zdravil, ki bi lahko pomagala pri 
obravnavanju izrednih razmer v javnem 
zdravju. Za lažje spremljanje morebitnega 
ali dejanskega pomanjkanja zdravil in 
medicinskih pripomočkov in poročanje o 
njem bi morala imeti Agencija možnost, da 
prek določenih kontaktnih točk zahteva in 
pridobi informacije in podatke od zadevnih 
imetnikov dovoljenj za promet z zdravili, 
proizvajalcev, trgovcev na debelo in držav 
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članic.

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Vendar bi morale Unija in države 
članice za lažje preprečevanje, 
spremljanje in poročanje o pomanjkanju 
zdravil vzpostaviti elektronsko platformo, 
ki bi omogočala sledenje zdravilom v 
celotni dobavni verigi in ugotavljanje 
količine zalog v katerem koli trenutku, pa 
tudi dejansko raven povpraševanja, in na 
ta način zagotavljala podatke, s katerimi 
bo mogoče odkrivati, napovedovati in 
preprečevati pomanjkanje zdravil. Za lažji 
razvoj takšnega sistema bi lahko uporabili 
izkušnje iz projektov, kot je CISMED, ki 
jih Unija financira prek programa 
Obzorje Evropa. Platforma bi morala 
nacionalnim pristojnim organom 
zagotavljati dostop v realnem času do 
neizpolnjenega povpraševanja trgovcev na 
debelo, lokalnih lekarn in bolnišničnih 
lekarn ter točne podatke, da bi razumeli 
delovanje dobavne verige in predvideli 
morebitno pomanjkanje zdravil. Ko se bo 
v celoti izvajala, bi morala platforma 
delovati tudi kot enotna točka za imetnike 
dovoljenj za promet in trgovce na debelo, 
ki bi zagotavljala informacije, potrebne 
pri pomembnih dogodkih in izrednih 
razmerah v javnem zdravju. Da bi olajšali 
usklajevalno vlogo Agencije, bi morale 
biti platforme držav članic za spremljanje 
ponudbe interoperabilne in svoje 
informacije prenašati v podatkovno zbirko 
Unije, ki jo upravlja Agencija. Za 
pospešitev izvajanja sistema na ravni 
Unije in nacionalni ravni bi bilo treba 
njegov razvoj in izvajanje podpreti s 
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sredstvi Unije, med drugim iz Programa 
EU za zdravje ali mehanizma za 
okrevanje in odpornost, vzpostavljenega z 
Uredbo (EU) 2021/241 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a.
__________________
1a Uredba (EU) 2021/241 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. februarja 
2021 o vzpostavitvi mehanizma za 
okrevanje in odpornost (UL L 57, 
18.2.2021, str. 17).

Or. en

Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) V zvezi z zdravili bi bilo treba v 
okviru Agencije ustanoviti izvršno 
usmerjevalno skupino, ki bi zagotavljala 
odločen odziv na izredne dogodke in 
usklajevala nujne ukrepe v Uniji v zvezi z 
reševanjem težav, povezanih z dobavo 
zdravil. Usmerjevalna skupina bi morala 
določiti sezname kritičnih zdravil, da bi se 
zagotovilo njihovo spremljanje, in biti 
zmožna svetovati o potrebnih ukrepih za 
zaščito kakovosti, varnosti in učinkovitosti 
zdravil ter zagotavljanje visoke ravni 
varovanja zdravja ljudi.

(15) V zvezi z zdravili bi bilo treba v 
okviru Agencije ustanoviti izvršno 
usmerjevalno skupino, ki bi zagotavljala 
odločen odziv na izredne dogodke in 
usklajevala nujne ukrepe v Uniji v zvezi z 
reševanjem težav, povezanih z dobavo 
zdravil. Usmerjevalna skupina bi morala 
določiti sezname esencialnih in kritičnih 
zdravil, da bi se zagotovilo njihovo 
spremljanje, in biti zmožna svetovati o 
potrebnih ukrepih za zaščito kakovosti, 
varnosti in učinkovitosti zdravil ter njihovi 
ponudbi, pa tudi zagotavljati visoko raven 
varovanja zdravja ljudi. Na teh seznamih 
bi morala biti zdravila, ki so opredeljena 
kot kritična, razdeljena v kategorije z 
različnimi prednostnimi ravnmi. Pri 
pripravi na izredne razmere v javnem 
zdravju bi se lahko za opredelitev kritičnih 
zdravil na ravni Unije oprli na vzorčni 
seznam esencialnih zdravil za odrasle in 
otroke Svetovne zdravstvene organizacije.

Or. en
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Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16a) Dogajanje na kmetijah za vzrejo 
kun v različnih državah članicah med 
pandemijo COVID-19, pri čemer je bilo 
februarja 2021 zabeleženih več kot 400 
izbruhov in novih mutiranih različic 
virusa, širjenje afriške prašičje kuge v 
različnih državah članicah v zadnjih letih 
ali kriza z bovino spongiformno 
encefalopatijo konec 90. let 20. stoletja 
kažejo na to, da ne gre zanemarjati 
področja veterine, če želimo preprečili 
morebitne izredne razmere v javnem 
zdravju. V zvezi s tem bi morale 
usklajevalne strukture, vzpostavljene za 
obvladovanje nevarnosti za javno zdravje 
in odzivanje nanje, ustrezno pozornost 
nameniti javnemu zdravju na področju 
veterine, povečati usklajevanje ter se 
opreti na znanje in izkušnje, ki jih je 
Agencija kot organ, pristojen za 
vrednotenje zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini na ravni Unije, 
pridobila na tem področju.

Or. en

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(18) Delo projektne skupine za izredne 
razmere bi moralo biti ločeno od dela 
znanstvenih odborov Agencije in ne bi 
smelo vplivati na znanstvene ocene 
navedenih odborov. Delovna skupina za 

(18) Delo projektne skupine za izredne 
razmere bi moralo biti ločeno od dela 
znanstvenih odborov Agencije in ne bi 
smelo vplivati na znanstvene ocene 
navedenih odborov. Delovna skupina za 
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izredne razmere bi morala zagotoviti 
priporočila v zvezi z uporabo zdravil v 
boju proti bolezni, ki je vzrok za krizo v 
javnem zdravju. Odboru za zdravila za 
uporabo v humani medicini bi morala biti 
omogočena uporaba navedenih priporočil 
pri pripravi znanstvenih mnenj o sočutni ali 
drugi zgodnji uporabi zdravila pred izdajo 
dovoljenja za promet.

izredne razmere bi morala zagotoviti 
priporočila v zvezi z uporabo zdravil v 
boju proti bolezni, ki je vzrok za krizo v 
javnem zdravju. Odboru za zdravila za 
uporabo v humani medicini bi morala biti 
omogočena uporaba navedenih priporočil 
pri pripravi znanstvenih mnenj o sočutni ali 
drugi zgodnji uporabi zdravila pred izdajo 
dovoljenja za promet. Izvršna 
usmerjevalna skupina za pomanjkanje 
zdravil in varnost zdravil bi se lahko pri 
pripravi seznama kritičnih zdravil oprla 
tudi na delo projektne skupine za izredne 
primere.

Or. en

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19a) Faza kliničnega preskušanja, v 
kateri se preučujejo varnost, učinkovitost 
in kakovost kandidatov za zdravila pri 
ljudeh, je ključni korak v razvoju zdravil, 
vključno s cepivi. Zato je pomembno, da 
se Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a uporablja v celoti, 
zlasti kar zadeva začetek uporabe 
delujočega informacijskega sistema za 
klinična preskušanja.
__________________
1a Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 
o kliničnem preskušanju zdravil za 
uporabo v humani medicini in 
razveljavitvi Direktive 2001/20/ES (UL 
L 158, 27.5.2014, str. 1).

Or. en
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Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Posamezni raziskovalni subjekti se 
lahko skupaj ali z drugo stranko 
dogovorijo, da bodo delovali kot sponzor 
pri pripravi enega usklajenega protokola 
kliničnega preskušanja na ravni Unije, 
vendar so izkušnje med pandemijo 
COVID-19 pokazale, da se pobude za 
uvedbo obsežnih večnacionalnih 
preskušanj težko uresničijo, ker ni enega 
samega subjekta, ki bi lahko prevzel vse 
odgovornosti in dejavnosti sponzorja v 
Uniji, hkrati pa sodeloval z več državami 
članicami. Zato je primerno, da Agencija 
opredeli in olajša take pobude s 
svetovanjem o možnostih za delovanje v 
vlogi sponzorja ali po potrebi opredeli 
zadevne odgovornosti pri sosponzorstvu v 
skladu s členom 72 Uredbe (EU) 
št. 536/2014. Tak pristop bi okrepil 
raziskovalno okolje v Uniji, spodbudil 
harmonizacijo in preprečil posledične 
zamude pri vključevanju rezultatov 
raziskav v dovoljenje za promet. Sponzor 
Unije bi lahko izkoristil finančna sredstva 
Unije za raziskave, ki so na voljo v času 
izrednih razmer v javnem zdravju, in 
obstoječe mreže kliničnih preskušanj, da bi 
olajšal razvoj, uporabo, predložitev in 
izvajanje preskušanja. To je lahko še 
posebno koristno za preskušanja, ki jih 
izvajajo organizacije Unije ali mednarodne 
organizacije za javno zdravje ali 
raziskovalne organizacije.

(20) Posamezni raziskovalni subjekti se 
lahko skupaj ali z drugo stranko 
dogovorijo, da bodo delovali kot sponzor 
pri pripravi enega usklajenega protokola 
kliničnega preskušanja na ravni Unije, 
vendar so izkušnje med pandemijo 
COVID-19 pokazale, da se pobude za 
uvedbo obsežnih večnacionalnih 
preskušanj težko uresničijo, ker ni enega 
samega subjekta, ki bi lahko prevzel vse 
odgovornosti in dejavnosti sponzorja v 
Uniji, hkrati pa sodeloval z več državami 
članicami. V zvezi s tem je bila v skladu s 
sporočilom Komisije z dne 17. februarja 
2021 o inkubatorju HERA: skupaj 
napovedujemo nevarnost različic COVID-
19 zagnana mreža za klinično preskušanje 
cepiv VACCELERATE, ki je razširjena po 
vsej Uniji in jo Unija tudi financira. 
Projektna skupina za izredne razmere bi 
morala graditi na tej mreži kliničnega 
preskušanja in drugih vzpostavljenih 
mrežah, da bi zagotovila hitro 
pridobivanje ustreznih podatkov o novih 
zdravilih v primeru morebitnih izrednih 
razmer v javnem zdravju. Zato je nujno, 
da Agencija opredeli in olajša take pobude 
s svetovanjem o možnostih za delovanje v 
vlogi sponzorja ali po potrebi opredeli 
zadevne odgovornosti pri sosponzorstvu v 
skladu s členom 72 Uredbe (EU) 
št. 536/2014. Tak pristop bi okrepil 
raziskovalno okolje v Uniji, spodbudil 
harmonizacijo in preprečil posledične 
zamude pri vključevanju rezultatov 
raziskav v dovoljenje za promet. Sponzor 
Unije bi lahko izkoristil finančna sredstva 
Unije za raziskave, ki so na voljo v času 
izrednih razmer v javnem zdravju, in 
obstoječe mreže kliničnih preskušanj, da bi 
olajšal razvoj, uporabo, predložitev in 
izvajanje preskušanja. To je lahko še 
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posebno koristno za preskušanja, ki jih 
izvajajo organizacije Unije ali mednarodne 
organizacije za javno zdravje ali 
raziskovalne organizacije.

Or. en

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) V zvezi z medicinskimi pripomočki 
bi bilo treba ustanoviti izvršno 
usmerjevalno skupino za medicinske 
pripomočke, da bi usklajevala nujne ukrepe 
v Uniji v zvezi z upravljanjem ponudbe 
medicinskih pripomočkov in 
povpraševanja po njih ter določila seznam 
kritičnih pripomočkov v primeru izrednih 
razmer v javnem zdravju.

(21) V zvezi z medicinskimi pripomočki 
bi bilo treba ustanoviti izvršno 
usmerjevalno skupino za medicinske 
pripomočke, da bi usklajevala nujne ukrepe 
v Uniji v zvezi z upravljanjem ponudbe 
medicinskih pripomočkov in 
povpraševanja po njih ter določila seznam 
kritičnih pripomočkov v primeru izrednih 
razmer v javnem zdravju. Ta seznam bi 
moral medicinske pripomočke, ki so 
opredeljeni kot kritični, razvrstiti v 
kategorije z različnimi prednostnimi 
ravnmi, pri čemer bi osebna zaščitna 
oprema morala imeti največjo prednost.

Or. en

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Pri ravnanju z občutljivimi 
podatki, ki so ključnega pomena za 
obvladovanje morebitnih izrednih razmer 
v javnem zdravju, je potrebna visoka 
raven zaščite pred kibernetskimi napadi. 
Zdravstvene organizacije se sredi 
pandemije soočajo tudi z več grožnjami za 
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kibernetsko varnost. Tudi Agencija je bila 
tarča kibernetskega napada, zaradi 
katerega so bili na internetu razkriti 
nekateri nezakonito pridobljeni 
dokumenti v zvezi z zdravili in cepivi za 
COVID-19, ki so v lasti tretjih oseb. Zato 
mora biti Agencija opremljena z visoko 
ravnjo varnosti pred kibernetskimi 
napadi, da se zagotovi njeno normalno 
delovanje v vsakem trenutku in zlasti v 
izrednih razmerah v javnem zdravju. V ta 
namen bi morala Agencija pripraviti načrt 
za preprečevanje, odkrivanje in blaženje 
kibernetskih napadov ter odzivanje nanje, 
s čimer bi se zaščitila pri svojem 
delovanju, hkrati pa preprečila vsakršen 
nezakonit dostop do dokumentacije, ki jo 
hrani.

Or. en

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27a) Pandemija COVID-19 je pokazala 
tudi, da je tekoče, točno in z dokazi 
podprto komuniciranje ključnega pomena 
za preprečevanje širjenja dezinformacij in 
povečanje zaupanja javnosti med 
javnozdravstveno krizo. Odločanje javnih 
institucij bi moralo biti vedno pregledno, v 
času napetosti in negotovosti, kot je kriza 
v javnem zdravju, pa bi bilo treba 
preglednost še povečati. Zato bi morale 
Agencija, usmerjevalne skupine in 
delovna skupina za izredne razmere pri 
obravnavi nevarnosti za javno zdravje 
povečati preglednost pri odločanju, in 
sicer tako, da bi zapisnike sej in po potrebi 
glasove, vključno z morebitnimi 
nestrinjanji, dale na voljo javnosti v 
elektronski obliki.
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Or. en

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27b) Glede na to, da pandemija 
COVID-19 še traja ter da ni mogoče 
predvideti trajanja in razvoja zdravstvenih 
kriz, kot so pandemije, bi bilo treba 
določiti pregled učinkovitosti delovanja 
struktur in mehanizmov, vzpostavljenih v 
skladu s to uredbo, na podlagi katerega bi 
jo bilo treba po potrebi spremeniti.

Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pripravo na izredne dogodke in 
obvladovanje njihovega vpliva na zdravila 
za uporabo v humani medicini ter 
obvladovanje vpliva izrednih razmer v 
javnem zdravju na zdravila za uporabo v 
humani medicini in medicinske 
pripomočke;

(a) pripravo na izredne dogodke, 
usklajevanje in obvladovanje njihovega 
vpliva na zdravila za uporabo v humani 
medicini ter obvladovanje vpliva izrednih 
razmer v javnem zdravju na zdravila za 
uporabo v humani medicini in medicinske 
pripomočke;

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) spremljanje pomanjkanja zdravil za 
uporabo v humani medicini in medicinskih 
pripomočkov ter poročanje o njem;

(b) spremljanje pomanjkanja zdravil za 
uporabo v humani medicini in kritičnih 
medicinskih pripomočkov ter poročanje o 
njem;

Or. en

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) vzpostavitev interoperabilne in 
digitalne podatkovne zbirke na ravni 
Unije za spremljanje pomanjkanja zdravil 
in poročanje o njem;

Or. en

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „veterinarsko zdravilo“ pomeni 
zdravilo, kakor je opredeljeno v točki 1 
člena 4 Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega 
parlamenta in Sveta1a;
__________________
1aUredba (EU) 2019/6 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 
2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski 
medicini in razveljavitvi 
Direktive 2001/82/ES (UL L 4, 7.1.2019, 
str. 43).

Or. en
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Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) „ponudba“ pomeni skupno zalogo 
posameznega zdravila ali medicinskega 
pripomočka, ki jo na nacionalni trg da 
imetnik dovoljenja za promet oziroma 
proizvajalec;

Or. en

Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(cb) „povpraševanje“ pomeni skupno 
zalogo posameznega zdravila ali 
medicinskega pripomočka, potrebno na 
nacionalnem trgu za odziv na klinične 
potrebe;

Or. en

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) „pomanjkanje“ pomeni, da ponudba 
zdravila za uporabo v humani medicini ali 
medicinskega pripomočka ne zadošča 
povpraševanju po navedenem zdravilu ali 
medicinskem pripomočku;

(d) „pomanjkanje“ pomeni, da ponudba 
zdravila za uporabo v humani medicini ali 
medicinskega pripomočka ne zadošča 
povpraševanju po navedenem zdravilu ali 
medicinskem pripomočku na nacionalni 
ravni, kar bi lahko pomenilo, da ga 
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pacienti ne bodo prejeli;

Or. en

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „izredni dogodek“ pomeni 
dogodek, ki bi verjetno pomenil resno 
grožnjo za javno zdravje v zvezi z zdravili 
v več kot eni državi članici. Tak dogodek 
se nanaša na smrtonosno grožnjo ali kako 
drugače resno grožnjo za zdravje 
biološkega, kemičnega, okoljskega ali 
drugega izvora ali incident, ki lahko vpliva 
na dobavo ali kakovost, varnost in 
učinkovitost zdravil. Tak dogodek lahko 
povzroči pomanjkanje zdravil v več kot eni 
državi članici in zahteva nujno 
usklajevanje na ravni Unije, da se zagotovi 
visoka raven varovanja zdravja ljudi.

(f) „izredni dogodek“ pomeni 
nenavaden in nepričakovan dogodek, ki bi 
verjetno pomenil resno grožnjo za javno 
zdravje v zvezi z zdravili v več kot eni 
državi članici. Tak dogodek se nanaša na 
smrtonosno grožnjo ali drugo resno 
grožnjo za zdravje biološkega, kemičnega, 
okoljskega ali drugega izvora ali incident, 
ki lahko v katerem koli trenutku vpliva na 
proizvodnjo, dobavo ali kakovost, varnost 
in učinkovitost zdravil. Tak dogodek lahko 
povzroči pomanjkanje zdravil v več kot eni 
državi članici in zahteva nujno 
usklajevanje na ravni Unije, da se zagotovi 
visoka raven varovanja zdravja ljudi. Iz 
področja uporabe te opredelitve so 
izključene ponavljajoče se težave s 
ponudbo.

Or. en

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru Agencije se ustanovi 
izvršna usmerjevalna skupina za 
pomanjkanje in varnost zdravil (v 
nadaljnjem besedilu: usmerjevalna skupina 
za zdravila). Pri pripravah na izredne 
razmere v javnem zdravju ali med takimi 

1. V okviru Agencije se ustanovi 
izvršna usmerjevalna skupina za 
pomanjkanje in varnost zdravil (v 
nadaljnjem besedilu: usmerjevalna skupina 
za zdravila). Sestaja se redno, bodisi 
osebno bodisi na daljavo, in kadar je to 
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razmerami ali na podlagi prošnje za pomoč 
iz člena 4(3) se sestaja bodisi osebno 
bodisi na daljavo. Njen sekretariat 
zagotovi Agencija.

potrebno, pri pripravah na izredne razmere 
v javnem zdravju ali med takimi 
razmerami ali na podlagi prošnje za pomoč 
iz člena 4(3). Njen sekretariat zagotovi 
Agencija.

Or. en

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Usmerjevalni skupini za zdravila 
predseduje Agencija. Predsednik lahko na 
sestanke skupine povabi tretje osebe, 
vključno s predstavniki interesnih skupin 
za zdravila in imetniki dovoljenj za promet 
z zdravili.

3. Usmerjevalni skupini za zdravila 
predseduje Agencija. Predsednik lahko na 
sestanke skupine povabi tretje osebe, 
vključno s predstavniki interesnih skupin 
za zdravila, imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili, trgovci na debelo in 
zdravstvenimi delavci.

Or. en

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Usmerjevalna skupina za zdravila 
se lahko posvetuje z Odborom za zdravila 
za uporabo v veterinarski medicini, kadar 
meni, da je to potrebno za obvladovanje 
izrednih razmer v javnem zdravju, 
povezanih z zoonozami ali boleznimi, ki 
prizadenejo samo živali in imajo ali bi 
lahko imele velik vpliv na zdravje ljudi.

Or. en
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Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Agencija stalno spremlja vsak 
dogodek, ki bi verjetno povzročil izredni 
dogodek ali izredne razmere v javnem 
zdravju.

1. Agencija v usklajevanju s 
pristojnimi nacionalnimi organi spremlja 
vsak dogodek, ki bi verjetno povzročil 
izredni dogodek ali izredne razmere v 
javnem zdravju.

Or. en

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Za olajšanje naloge spremljanja iz 
odstavka 1 nacionalni pristojni organi prek 
enotnih kontaktnih točk iz člena 3(5) na 
podlagi meril za poročanje, ki jih Agencija 
določi v skladu s členom 9(1)(b), Agenciji 
poročajo o vsakem dogodku, vključno s 
pomanjkanjem zdravila v določeni državi 
članici, ki bi verjetno povzročil izredni 
dogodek ali izredne razmere v javnem 
zdravju. Kadar pristojni nacionalni organ 
Agencijo obvesti o pomanjkanju zdravila v 
določeni državi članici, Agenciji zagotovi 
vse informacije, ki jih je prejel od imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili v skladu s 
členom 23a Direktive 2001/83/ES. 
Agencija lahko na podlagi poročila 
pristojnega nacionalnega organa o dogodku 
in za razumevanje vpliva dogodka v drugih 
državah članicah prek delovne skupine iz 
člena 3(5) zahteva informacije od 
nacionalnih pristojnih organov.

2. Za olajšanje naloge spremljanja iz 
odstavka 1 nacionalni pristojni organi prek 
enotnih kontaktnih točk iz člena 3(5) na 
podlagi meril za poročanje, ki jih Agencija 
določi v skladu s členom 9(1)(b), ali, ko se 
bo začela v celoti uporabljati, podatkovne 
zbirke iz člena 12b Agenciji poročajo o 
vsakem dogodku, vključno s 
pomanjkanjem zdravila v določeni državi 
članici, ki bi verjetno povzročil izredni 
dogodek ali izredne razmere v javnem 
zdravju. Kadar pristojni nacionalni organ 
Agencijo obvesti o pomanjkanju zdravila v 
določeni državi članici, Agenciji zagotovi 
vse informacije, ki jih je prejel od imetnika 
dovoljenja za promet z zdravili v skladu s 
členom 23a Direktive 2001/83/ES. 
Agencija lahko na podlagi poročila 
pristojnega nacionalnega organa o dogodku 
in za razumevanje vpliva dogodka v drugih 
državah članicah prek delovne skupine iz 
člena 3(5) zahteva informacije od 
nacionalnih pristojnih organov.

Or. en
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Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Kadar Agencija meni, da je treba 
obravnavati dejanski ali bližajoči se izredni 
dogodek, o tem obvesti Komisijo in države 
članice. Za pomoč usmerjevalne skupine 
za zdravila pri obravnavanju izrednega 
dogodka lahko zaprosi Komisija na lastno 
pobudo ali na zahtevo ene ali več držav 
članic ali izvršni direktor Agencije.

3. Kadar Agencija meni, da je treba 
obravnavati dejanski ali bližajoči se izredni 
dogodek, o tem obvesti Komisijo in države 
članice. Komisija lahko na lastno pobudo 
ali na zahtevo ene ali več držav članic ali 
izvršnega direktorja Agencije 
usmerjevalno skupino za zdravila zaprosi 
za pomoč pri analizi razpoložljivih 
informacij. Na podlagi analize informacij 
lahko usmerjevalna skupina za zdravila 
Komisiji predlaga, naj uradno prizna 
izredni dogodek, in v skladu s členom 5 
poda priporočila za njegovo obravnavo.

Or. en

Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) kadar lahko izredni dogodek ali 
izredne razmere v javnem zdravju vplivajo 
na varnost, kakovost in učinkovitost 
zdravil, se uporablja člen 5;

(a) kadar lahko izredni dogodek ali 
izredne razmere v javnem zdravju vplivajo 
na proizvodnjo, varnost, kakovost in 
učinkovitost zdravil, se uporablja člen 5;

Or. en

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
Člen 5 – naslov
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena informacij in svetovanje o ukrepih v 
zvezi z varnostjo, kakovostjo in 
učinkovitostjo zdravil, povezanih z 
izrednimi razmerami v javnem zdravju in 
izrednimi dogodki

Ocena informacij in svetovanje o ukrepih v 
zvezi s proizvodnjo, varnostjo, kakovostjo 
in učinkovitostjo zdravil, povezanih z 
izrednimi razmerami v javnem zdravju in 
izrednimi dogodki

Or. en

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po razglasitvi izrednih razmer v javnem 
zdravju ali na podlagi prošnje za pomoč iz 
člena 4(3) usmerjevalna skupina za 
zdravila oceni informacije v zvezi z 
izrednim dogodkom ali izrednimi 
razmerami v javnem zdravju ter preuči 
potrebo po nujnem in usklajenem 
ukrepanju glede varnosti, kakovosti in 
učinkovitosti zadevnih zdravil.

Po razglasitvi izrednih razmer v javnem 
zdravju ali na podlagi prošnje za pomoč iz 
člena 4(3) usmerjevalna skupina za 
zdravila oceni informacije v zvezi z 
izrednim dogodkom ali izrednimi 
razmerami v javnem zdravju ter preuči, ali 
je treba nujno in usklajeno ukrepati glede 
proizvodnje, varnosti, kakovosti in 
učinkovitosti zadevnih zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalna skupina za zdravila svetuje 
Komisiji in državam članicam o vseh 
ustreznih ukrepih, ki bi jih bilo po njenem 
mnenju treba sprejeti na ravni Unije v 
zvezi z zadevnimi zdravili v skladu z 
določbami Direktive 2001/83/ES ali 
Uredbe (ES) št. 726/2004.

Usmerjevalna skupina za zdravila Komisiji 
in državam članicam svetuje in podaja 
priporočila o vseh ustreznih ukrepih, ki bi 
jih bilo po njenem mnenju treba sprejeti na 
ravni Unije v zvezi z zadevnimi zdravili v 
skladu z določbami Direktive 2001/83/ES 
ali Uredbe (ES) št. 726/2004.
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__________________ __________________
18 Uredba (ES) št. 726/2004. 18 Uredba (ES) št. 726/2004.

Or. en

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Če Komisija in države članice priporočil 
usmerjevalne skupine za zdravila ne 
upoštevajo, za to predložijo utemeljeno 
obrazložitev. Priporočila usmerjevalne 
skupine za zdravila ter vse utemeljene 
obrazložitve Komisije in držav članic za 
njihovo neupoštevanje so javno dostopne 
na spletnem portalu iz člena 13.

Or. en

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalna skupina za zdravila lahko 
sodeluje z Odborom za zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini, kadar se 
ugotovi, da obstaja povezava z zoonozami 
ali boleznimi, ki prizadenejo samo živali 
in imajo ali bi lahko imele velik vpliv na 
zdravje ljudi, ali kadar je lahko uporaba 
zdravilnih učinkovin zdravil za uporabo v 
veterinarski medicini koristna pri 
obravnavanju izrednih razmer v javnem 
zdravju ali izrednega dogodka oziroma 
kadar koli je to potrebno.

Or. en
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Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek –1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–1. Usmerjevalna skupina za zdravila 
za boljšo pripravljenost na izredne 
razmere v javnem zdravju sprejme seznam 
zdravil, ki so dovoljena v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (EU) št. 
726/2004 in na ravni Unije veljajo za 
esencialna (v nadaljnjem besedilu: 
seznam esencialnih zdravil), pri čemer 
izhaja iz vzorčnih seznamov esencialnih 
zdravil, ki jih pripravi Svetovna 
zdravstvena organizacija. Seznam se 
pripravi do ... [12 mesecev po začetku 
veljavnosti te uredbe]. Uporablja se kot 
neizključna referenca za sprejemanje 
seznamov kritičnih zdravil iz odstavkov 1 
in 2 ter se redno posodablja.

Or. en

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Usmerjevalna skupina za zdravila 
na podlagi prošnje za pomoč iz člena 4(3) 
in po posvetovanju s svojo delovno 
skupino sprejme seznam zdravil, 
dovoljenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 
št. 726/2004, ki jih šteje za kritična med 
izrednim dogodkom (v nadaljnjem 
besedilu: seznam kritičnih zdravil pri 
izrednem dogodku). Seznam se posodobi, 
kadar koli je to potrebno, dokler ni izredni 
dogodek ustrezno obravnavan.

1. Usmerjevalna skupina za zdravila 
na podlagi prošnje za pomoč iz člena 4(3) 
in po posvetovanju s svojo delovno 
skupino sprejme seznam zdravil, 
dovoljenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 
št. 726/2004, ki jih šteje za kritična med 
izrednim dogodkom (v nadaljnjem 
besedilu: seznam kritičnih zdravil pri 
izrednem dogodku). Seznam lahko 
vključuje zdravila, ki so opredeljena kot 
kritična, razdeljena v različne kategorije z 
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različnimi prednostnimi ravnmi. Seznam 
se posodobi, kadar koli je to potrebno, 
dokler ni izredni dogodek ustrezno 
obravnavan.

Or. en

Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjevalna skupina za zdravila 
takoj po razglasitvi izrednih razmer v 
javnem zdravju in po posvetovanju s svojo 
delovno skupino sprejme seznam zdravil, 
dovoljenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 
št. 726/2004, ki jih šteje za kritična v 
izrednih razmerah v javnem zdravju (v 
nadaljnjem besedilu: seznam kritičnih 
zdravil pri izrednih razmerah v javnem 
zdravju). Seznam se posodobi, kadar koli 
je to potrebno, dokler niso izredne razmere 
v javnem zdravju preklicane.

2. Usmerjevalna skupina za zdravila 
takoj po razglasitvi izrednih razmer v 
javnem zdravju in po posvetovanju s svojo 
delovno skupino sprejme seznam zdravil, 
dovoljenih v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES ali Uredbo (ES) 
št. 726/2004, ki jih šteje za kritična v 
izrednih razmerah v javnem zdravju (v 
nadaljnjem besedilu: seznam kritičnih 
zdravil pri izrednih razmerah v javnem 
zdravju). Seznam lahko vključuje zdravila, 
ki so opredeljena kot kritična, razdeljena v 
različne kategorije z različnimi 
prednostnimi ravnmi. Seznam se 
posodobi, kadar koli je to potrebno, dokler 
niso izredne razmere v javnem zdravju 
preklicane. Seznam se lahko po potrebi 
posodablja v skladu s postopkom pregleda 
iz člena 16, pri čemer usmerjevalna 
skupina za zdravila sodeluje s projektno 
skupino za izredne razmere.

Or. en

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usmerjevalna skupina za zdravila na 
podlagi seznamov kritičnih zdravil ter 
informacij in podatkov, zagotovljenih v 
skladu s členoma 10 in 11, spremlja 
ponudbo zdravil z navedenih seznamov in 
povpraševanje po njih, da bi ugotovila 
njihovo morebitno ali dejansko 
pomanjkanje. V okviru navedenega 
spremljanja se usmerjevalna skupina za 
zdravila po potrebi poveže z Odborom za 
zdravstveno varnost, ustanovljenim s 
členom 4 Uredbe (EU) 2020/[...]19 , v 
primeru izrednih razmer v javnem zdravju 
pa s Svetovalnim odborom za izredne 
razmere v javnem zdravju, ustanovljenim v 
skladu s členom 24 navedene uredbe.

Usmerjevalna skupina za zdravila na 
podlagi seznama esencialnih zdravil ter 
informacij in podatkov, zagotovljenih v 
skladu s členoma 10 in 11, in, ko bo v 
celoti operativna, podatkovne zbirke, 
vzpostavljene v skladu s členom 12b, v 
skladu z različnimi prednostnimi ravnmi, 
določenimi v teh seznamih, spremlja 
ponudbo zdravil z navedenih seznamov in 
povpraševanje po njih, da bi ugotovila 
njihovo morebitno ali dejansko 
pomanjkanje. V okviru navedenega 
spremljanja se usmerjevalna skupina za 
zdravila po potrebi poveže z Odborom za 
zdravstveno varnost, ustanovljenim s 
členom 4 Uredbe (EU) 2020/[...]19, v 
primeru izrednih razmer v javnem zdravju 
pa s Svetovalnim odborom za izredne 
razmere v javnem zdravju, ustanovljenim v 
skladu s členom 24 navedene uredbe, in 
Evropskim centrom za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni.

__________________ __________________
19 [Vstaviti sklic na sprejeto besedilo iz 
opombe 4.]

19 [Vstaviti sklic na sprejeto besedilo iz 
opombe 4.]

Or. en

Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjevalna skupina za zdravila 
na zahtevo Komisije ali podmreže iz 
člena 9(2) za utemeljitev svojih ugotovitev 
zagotovi zbirne podatke in napovedi o 
povpraševanju. V zvezi s tem se 
usmerjevalna skupina za zdravila poveže z 
Evropskim centrom za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni, da pridobi 

2. Usmerjevalna skupina za zdravila 
na zahtevo Komisije za utemeljitev svojih 
ugotovitev zagotovi zbirne podatke in 
napovedi o povpraševanju. V zvezi s tem 
se usmerjevalna skupina za zdravila poveže 
z Evropskim centrom za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni, da pridobi 
epidemiološke podatke, modele in 
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epidemiološke podatke za pomoč pri 
napovedovanju potreb po zdravilih, ter z 
izvršno usmerjevalno skupino za 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov iz 
člena 19, kadar pa se zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil dajejo z medicinskim 
pripomočkom.

scenarije razvoja za pomoč pri 
napovedovanju potreb po zdravilih, ter z 
izvršno usmerjevalno skupino za 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov iz 
člena 19, kadar se zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil dajejo z medicinskim 
pripomočkom. Usmerjevalna skupina za 
zdravila lahko zgoraj navedene zbirne 
podatke in napovedi o povpraševanju 
zagotovi tudi na zahtevo podmreže iz 
člena 9(2).

Or. en

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kadar se priporočila iz odstavkov 3 
in 4 ne upoštevajo ali ne izvajajo, 
Komisija, države članice, imetniki 
dovoljenj za promet z zdravili in drugi 
zadevni subjekti za to po potrebi predložijo 
utemeljeno obrazložitev.

Or. en

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka –a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(–a) opredeli postopke za določitev 
seznamov esencialnih zdravil in 
prednostnih ravni;

Or. en
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Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredeli postopke za določitev 
seznamov kritičnih zdravil;

(a) opredeli postopke in merila za 
določitev seznamov kritičnih zdravil ter 
prednostnih ravni;

Or. en

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) opredeli metode in merila za 
spremljanje, zbiranje podatkov in 
poročanje iz členov 4, 7 in 8;

(b) opredeli metode in merila za 
spremljanje, zbiranje podatkov in 
poročanje iz členov 4, 7 in 8 z osnovnim 
naborom minimalnim podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) razvije racionalizirane elektronske 
sisteme za spremljanje in poročanje;

(c) v sodelovanju s pristojnimi 
nacionalnimi organi razvije 
racionalizirane elektronske sisteme za 
spremljanje in poročanje, dokler 
podatkovna zbirka iz člena 12b ne bo v 
celoti operativna;

Or. en
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) vzpostavi in vzdržuje seznam 
enotnih kontaktnih točk trgovcev na 
debelo za vsa zdravila za uporabo v 
humani medicini, dovoljena v Uniji, prek 
baze podatkov iz točke (l) člena 57(1) 
Uredbe (ES) št. 726/2004;

Or. en

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) vzpostavi in med trajanjem 
izrednih razmer v javnem zdravju ali 
izrednega dogodka vzdržuje podmrežo 
enotnih kontaktnih točk trgovcev na 
debelo na podlagi zdravil s seznamov 
kritičnih zdravil;

Or. en

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) od kontaktnih točk, vključenih v 
podmrežo iz točke (a), zahteva informacije 
in določi rok za njihovo predložitev;

(b) od kontaktnih točk, vključenih v 
podmrežo iz točk (a) in (aa), zahteva 
informacije in določi rok za njihovo 
predložitev, če te informacije niso na voljo 
v podatkovni zbirki iz člena 12b;
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Or. en

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) od enotnih kontaktnih točk 
nacionalnih pristojnih organov držav članic 
zahteva informacije na podlagi sklopa 
informacij, o katerem se je dogovorila 
usmerjevalna skupina za zdravila, in določi 
rok za njihovo predložitev.

(c) od enotnih kontaktnih točk 
nacionalnih pristojnih organov držav članic 
zahteva informacije na podlagi sklopa 
informacij, o katerem se je dogovorila 
usmerjevalna skupina za zdravila, in določi 
rok za njihovo predložitev, če te 
informacije niso na voljo v podatkovni 
zbirki iz člena 12b.

Or. en

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) ime trgovca na debelo;

Or. en

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zaloge, ki so na voljo;

Or. en
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Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) že dostavljene količine;

Or. en

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) predvidena dobava;

Or. en

Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(h) informacije trgovcev na debelo in 
pravnih oseb, ki lahko javnosti dobavljajo 
zdravilo.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
Člen 10 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Obveznosti imetnikov dovoljenj za promet Obveznosti imetnikov dovoljenj za promet 
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z zdravili z zdravili in trgovcev na debelo

Or. en

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Da se olajša spremljanje iz člena 7 
in na zahtevo Agencije imetniki dovoljenj 
za promet z zdravili za zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil predložijo informacije iz 
člena 9(3) do roka, ki ga določi Agencija. 
Informacije predložijo prek kontaktnih 
točk, določenih v skladu s členom 9(2), ter 
z uporabo metod in sistema poročanja, 
vzpostavljenih v skladu s členom 9(1). Po 
potrebi zagotovijo posodobitve.

1. Da se olajša spremljanje iz člena 7 
in na zahtevo Agencije imetniki dovoljenj 
za promet z zdravili in trgovci na debelo 
za zdravila s seznamov kritičnih zdravil 
predložijo informacije iz člena 9(3) do 
roka, ki ga določi Agencija. Informacije 
predložijo prek kontaktnih točk, določenih 
v skladu s členom 9(2), ter z uporabo 
metod in sistema poročanja, vzpostavljenih 
v skladu s členom 9(1). Po potrebi 
zagotovijo posodobitve.

Or. en

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili, dovoljenimi v Uniji, v šestih 
mesecih od datuma začetka uporabe te 
uredbe zagotovijo informacije, zahtevane v 
skladu s členom 9(1)(e), v obliki 
elektronske predložitve v bazo podatkov iz 
člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004. 
Navedeni imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili po potrebi posodobijo informacije, 
ki so jih predložili.

2. Imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili in trgovci na debelo z zdravili, 
dovoljenimi v Uniji, v šestih mesecih od 
datuma začetka uporabe te uredbe 
zagotovijo informacije, zahtevane v skladu 
s členom 9(1)(e) in (ea), v obliki 
elektronske predložitve v bazo podatkov iz 
člena 57(1)(l) Uredbe (ES) št. 726/2004. 
Navedeni imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili in trgovci na debelo po potrebi 
posodobijo informacije, ki so jih predložili.

Or. en
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Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili utemeljijo nenavedbo zahtevanih 
informacij in zamude pri njihovi 
predložitvi do roka, ki ga določi Agencija.

3. Imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili in trgovci na debelo utemeljijo 
nenavedbo zahtevanih informacij in 
zamude pri njihovi predložitvi do roka, ki 
ga določi Agencija.

Or. en

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Kadar imetniki dovoljenj za promet 
z zdravili za zdravila s seznamov kritičnih 
zdravil navedejo, da predložene 
informacije vsebujejo zaupne poslovne 
informacije, opredelijo ustrezne dele in 
pojasnijo razloge za tako navedbo. 
Agencija oceni utemeljenost vsake zahteve 
in zaupne poslovne informacije zaščiti pred 
neupravičenim razkritjem.

4. Kadar imetniki dovoljenj za promet 
z zdravili in trgovci na debelo za zdravila s 
seznamov kritičnih zdravil navedejo, da 
predložene informacije vsebujejo zaupne 
poslovne informacije, opredelijo ustrezne 
dele in pojasnijo razloge za tako navedbo. 
Agencija oceni utemeljenost vsake zahteve 
in zaupne poslovne informacije zaščiti pred 
neupravičenim razkritjem.

Or. en

Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Kadar imajo imetniki dovoljenj za 
promet z zdravili za zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil kakršne koli dodatne 

5. Kadar imajo imetniki dovoljenj za 
promet z zdravili in trgovci na debelo za 
zdravila s seznamov kritičnih zdravil 
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informacije, ki dokazujejo morebitno ali 
dejansko pomanjkanje, jih nemudoma 
zagotovijo Agenciji.

dodatne informacije, ki dokazujejo 
morebitno ali dejansko pomanjkanje, jih 
nemudoma zagotovijo Agenciji.

Or. en

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Po poročanju o rezultatih 
spremljanja in morebitnih priporočilih 
glede preventivnih ali blažitvenih ukrepov 
v skladu s členom 8 imetniki dovoljenj za 
promet z zdravili za zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil:

6. Po poročanju o rezultatih 
spremljanja in morebitnih priporočilih 
glede preventivnih ali blažitvenih ukrepov 
v skladu s členom 8 imetniki dovoljenj za 
promet z zdravili in trgovci na debelo za 
zdravila s seznamov kritičnih zdravil:

Or. en

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za olajšanje spremljanja iz člena 7 
in na zahtevo Agencije države članice do 
roka, ki ga določi Agencija:

1. Če zadevne informacije niso na 
voljo v podatkovni zbirki iz člena 12b, 
države članice za olajšanje spremljanja iz 
člena 7 in na zahtevo Agencije do roka, ki 
ga določi Agencija:

Or. en

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Kadar je to potrebno za izpolnitev 
obveznosti poročanja iz odstavka 1, države 
članice ob podpori Agencije zberejo 
informacije in podatke o ravni zalog od 
trgovcev na debelo in drugih pravnih 
subjektov, ki lahko javnosti dobavljajo 
zdravila s seznamov kritičnih zdravil.

2. Kadar je to potrebno za izpolnitev 
obveznosti poročanja iz odstavka 1, države 
članice ob podpori Agencije zberejo 
ustrezne informacije in podatke, med 
drugim o ravni zalog, od trgovcev na 
debelo in drugih pravnih subjektov in 
pooblaščenih oseb oziroma oseb, ki lahko 
javnosti dobavljajo zdravila s seznamov 
kritičnih zdravil.

Or. en

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) se poveže s tretjimi državami in 
pomembnimi mednarodnimi 
organizacijami, kot je ustrezno, za 
zmanjšanje morebitnega ali dejanskega 
pomanjkanja zdravil s seznama kritičnih 
zdravil ali njihovih aktivnih farmacevtskih 
sestavin, kadar se navedena zdravila ali 
sestavine uvažajo v Unijo in kadar ima 
tako morebitno ali dejansko pomanjkanje 
mednarodne posledice.

(f) se po potrebi poveže s tretjimi 
državami in ustreznimi mednarodnimi 
organizacijami za zmanjšanje morebitnega 
ali dejanskega pomanjkanja zdravil s 
seznama kritičnih zdravil ali njihovih 
aktivnih farmacevtskih sestavin, kadar se 
navedena zdravila ali sestavine uvažajo v 
Unijo in kadar ima tako morebitno ali 
dejansko pomanjkanje mednarodne 
posledice, in o teh ukrepih in njihovih 
rezultatih poroča usmerjevalni skupini za 
zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
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Načrt za ublažitev tveganja pomanjkanja
1. Imetniki dovoljenj za promet in 
trgovci na debelo z zdravili s seznama 
esencialnih zdravil, dovoljenih v Uniji do 
... [15 mesecev od datuma začetka 
uporabe te uredbe] razvijejo načrt za 
pripravljenost in odzivanje za ublažitev 
tveganja pomanjkanja zdravil s seznama 
esencialnih zdravil.
2. Imetniki dovoljenj za promet in 
trgovci na debelo z esencialnimi zdravili 
predložijo svoje načrte do roka iz odstavka 
1 pristojnim nacionalnim organom in 
Agenciji v skladu s centraliziranim 
postopkom iz Uredbe (ES) št. 726/2004 na 
podlagi enotnega obrazca in meril za 
poročanje, ki jih določi Agencija.
3. Po predložitvi načrtov imetniki 
dovoljenj za promet in trgovci na debelo z 
zdravili po potrebi posodobijo in ponovno 
predložijo svoje načrte.

Or. en

Predlog spremembe 75

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
Evropska podatkovna zbirka o oskrbi z 

zdravili
1. Agencija v sodelovanju s Komisijo 
in državami članicami vzpostavi, vzdržuje 
in upravlja evropsko podatkovno zbirko o 
oskrbi z zdravili za naslednje namene:
(a) omogočiti spremljanje ponudbe in 
povpraševanja zdravil na ravni Unije in 
držav članic;
(b) omogočiti spremljanje 
pomanjkanja zdravil na ravni Unije in 
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držav članic ter poročanje o tem;
(c) imetnikom dovoljenj za promet in 
trgovcem na debelo z zdravili omogočiti 
izpolnjevanje obveznosti obveščanja iz 
člena 10;
(d) omogočiti Komisiji, pristojnim 
nacionalnim organom in Agenciji, da so 
dobro obveščeni pri opravljanju nalog v 
zvezi s to uredbo, ter izboljšati sodelovanje 
med njimi.
Evropska podatkovna zbirka o oskrbi z 
zdravili, ki ne deluje le v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja in 
ob pomembnih dogodkih, temveč tudi v 
običajnih okoliščinah, deluje kot 
interoperabilna in usklajena podatkovna 
zbirka Unije, ki temelji na podatkih, 
sporočenih prek nacionalnih elektronskih 
platform, vzpostavljenih v skladu z 
odstavkom 2. Podatkovna zbirka 
pristojnim nacionalnim organom in 
Agenciji omogoča sočasen dostop do 
informacij iz podatkovne zbirke in njihovo 
izmenjavo.
2. Vsaka država članica razvije 
elektronsko platformo za spremljanje 
dobave zdravil v realnem času, ki 
omogoča sledenje vsakemu zdravilu v 
celotni dobavni verigi in določanje 
dejanske ravni dobave. Te platforme, ki 
jih upravljajo pristojni nacionalni organi, 
začnejo v državah članicah delovati do... 
[30 mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe].
Podatke o ponudbi in povpraševanju na 
ravni držav članic sporočijo naslednji 
subjekti:
(a) imetniki dovoljenj za promet z 
zdravili
(b) trgovci na debelo z zdravili
(c) lokalne in bolnišnične lekarne
3. Poleg odstavka 2 elektronske 
platforme nacionalnim pristojnim 
organom zagotavljajo dostop do 
neizpolnjenega povpraševanja trgovcev na 
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debelo, lokalnih in bolnišničnih lekarn na 
nacionalni ravni v realnem času. Te 
platforme imetnikom dovoljenj za promet 
z zdravili omogočajo tudi poročanje o 
težavah v zvezi z dobavo zdravil, tudi težav 
v proizvodnji.
4. Platforme držav članic so 
interoperabilne in kopirajo svoje 
informacije v evropsko podatkovno zbirko 
o oskrbi z zdravili, ki jo upravlja Agencija, 
in tako preprečujejo dvojno poročanje 
prek enotnih kontaktnih točk iz 
člena 9(2).
5. Podatki, ki jih ustvarijo platforme 
držav članic in posledično evropska 
podatkovna zbirka o oskrbi z zdravili, 
omogočajo opredelitev vseh težav v 
dobavni verigi ter z uporabo tehnik 
masovnih podatkov in po potrebi umetne 
inteligence vnaprej napovedujejo težave 
pri oskrbi.
6. Predloženi podatki so v skladu s 
standardi Mednarodne organizacije za 
standardizacijo opredelitve zdravil za 
opredelitev in opis zdravil za uporabo v 
humani medicini ter temeljijo na štirih 
področjih glavnih podatkov v 
farmacevtskih regulativnih postopkih: 
snoveh, izdelkih, organizaciji in 
referenčnih podatkih.
7. Agencija v sodelovanju s Komisijo 
in državami članicami sestavi 
funkcionalne specifikacije podatkovne 
zbirke, skupaj z načrtom za izvajanje 
evropske podatkovne zbirke o oskrbi z 
zdravili in platform držav članic do ... [6 
mesecev po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe]. Namen tega načrta je zagotoviti, 
da bo evropska podatkovna zbirka o 
oskrbi z zdravili v celoti delovala do ... [48 
mesecev po datumu začetka veljavnosti te 
uredbe].
8. Kadar pristojen nacionalni organ 
navede, da predložene informacije 
vsebujejo zaupne poslovne informacije, 
opredeli ustrezne dele in pojasni razloge 
za tako navedbo. Agencija oceni 
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utemeljenost vsake zahteve in zaupne 
poslovne informacije zaščiti pred 
neupravičenim razkritjem.
9. Glede na poslovno občutljive 
podatke v evropski podatkovni zbirki o 
oskrbi z zdravili, je dostop do podatkovne 
zbirke omejen na Komisijo, Agencijo, 
pristojne nacionalne organe, ki podatke 
sporočajo v podatkovno zbirko, in 
usmerjevalno skupino za zdravila.

Or. en

Predlog spremembe 76

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu usmerjevalne 
skupine za zdravila obvešča javnost in 
interesne skupine prek svojega spletnega 
portala in z drugimi ustreznimi sredstvi.

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu usmerjevalne 
skupine za zdravila obvešča javnost in 
interesne skupine prek posebnega mesta 
na svojem spletnem portalu in z drugimi 
ustreznimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 77

Predlog uredbe
Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki, ki jih izvaja usmerjevalna 
skupina za zdravila, so pregledni, zapisnik 
s seje in po potrebi glasovi pa se zabeležijo 
in dajo na voljo javnosti, vključno z 
morebitnimi nestrinjanji.

Or. en
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Predlog spremembe 78

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Projektna skupina za izredne 
razmere se ustanovi kot del Agencije. 
Skliče se v izrednih razmerah v javnem 
zdravju in se sestaja bodisi osebno bodisi 
na daljavo. Njen sekretariat zagotovi 
Agencija.

1. Projektna skupina za izredne 
razmere se ustanovi kot del Agencije. 
Skliče se v času priprav na ali v izrednih 
razmerah v javnem zdravju in se sestaja 
bodisi osebno bodisi na daljavo. Njen 
sekretariat zagotovi Agencija.

Or. en

Predlog spremembe 79

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) po potrebi sodeluje z organi in 
agencijami Unije, Svetovno zdravstveno 
organizacijo, tretjimi državami in 
mednarodnimi znanstvenimi 
organizacijami pri znanstvenih in tehničnih 
vprašanjih v zvezi z izrednimi razmerami v 
javnem zdravju in zdravili, ki bi lahko 
pomagala pri obravnavanju izrednih 
razmer v javnem zdravju.

(f) po potrebi sodeluje s pristojnimi 
nacionalnimi organi, z organi in 
agencijami Unije, Svetovno zdravstveno 
organizacijo, tretjimi državami in 
mednarodnimi znanstvenimi 
organizacijami pri znanstvenih in tehničnih 
vprašanjih v zvezi z izrednimi razmerami v 
javnem zdravju in zdravili, ki bi lahko 
pomagala pri obravnavanju izrednih 
razmer v javnem zdravju.

Or. en

Predlog spremembe 80

Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V projektni skupini za izredne 
razmere sodelujejo predstavniki 

3. V projektni skupini za izredne 
razmere sodelujejo predstavniki 
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znanstvenih odborov, delovne skupine in 
člani osebja Agencije, skupina za 
usklajevanje, ustanovljena v skladu s 
členom 27 Direktive 2001/83/ES, ter 
koordinacijska in svetovalna skupina za 
klinično preskušanje, ustanovljena v skladu 
s členom 85 Uredbe (EU) št. 536/201421, 
po potrebi so lahko imenovani zunanji 
strokovnjaki ter priložnostno povabljeni 
predstavniki drugih organov in agencij 
Unije. Skupini predseduje Agencija.

znanstvenih odborov, delovne skupine in 
člani osebja Agencije, skupina za 
usklajevanje, ustanovljena v skladu s 
členom 27 Direktive 2001/83/ES, ter 
koordinacijska in svetovalna skupina za 
klinično preskušanje, ustanovljena v skladu 
s členom 85 Uredbe (EU) št. 536/201421, 
po potrebi so lahko imenovani zunanji 
strokovnjaki, tudi zdravstveni delavci, ter 
priložnostno povabljeni predstavniki 
drugih organov in agencij Unije. Skupini 
predseduje Agencija.

__________________ __________________
21 Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v 
humani medicini in razveljavitvi 
Direktive 2001/20/ES, UL L 158, 
27.5.2014, str. 1.

21 Uredba (EU) št. 536/2014 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 
kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v 
humani medicini in razveljavitvi 
Direktive 2001/20/ES, UL L 158, 
27.5.2014, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 81

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Projektna skupina za izredne 
razmere vzpostavi postopke za zahtevo in 
predložitev sklopa zahtevanih informacij in 
podatkov, vključno z informacijami o 
državi članici ali državah članicah, v 
katerih je bila ali naj bi bila predložena 
vloga za odobritev kliničnega preskušanja.

3. Projektna skupina za izredne 
razmere vzpostavi postopke in smernice za 
zahtevo in predložitev sklopa zahtevanih 
informacij in podatkov, vključno z 
informacijami o državi članici ali državah 
članicah, v katerih je bila ali naj bi bila 
predložena vloga za odobritev kliničnega 
preskušanja.

Or. en

Predlog spremembe 82

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 6
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Kadar je prejemnik znanstvenega 
mnenja razvijalec, ta na zahtevo, podano v 
skladu s členom 16, Agenciji predloži 
podatke, ki izhajajo iz kliničnih preskušanj.

6. Kadar je prejemnik znanstvenega 
mnenja razvijalec, ta na zahtevo, podano v 
skladu s členom 16, Agenciji predloži 
podatke, ki izhajajo iz kliničnih preskušanj. 
Da se zagotovi varstvo občutljivih 
podatkov, se uporablja najsodobnejša 
psevdonimizacija, tudi s šifriranjem.

Or. en

Predlog spremembe 83

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Projektna skupina za izredne 
razmere lahko pri pripravi pregleda od 
imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in 
razvijalcev zahteva informacije in podatke 
ter z njimi sodeluje v predhodnih 
razpravah. Če so na voljo opazovalne 
študije z zdravstvenimi podatki, 
pridobljenimi zunaj kliničnih študij, lahko 
uporabi tudi te, pri čemer upošteva njihovo 
zanesljivost.

2. Projektna skupina za izredne 
razmere lahko pri pripravi pregleda od 
imetnikov dovoljenj za promet z zdravili in 
razvijalcev zahteva informacije in podatke 
ter z njimi sodeluje v predhodnih 
razpravah. Če so na voljo opazovalne 
študije z zdravstvenimi podatki, 
pridobljenimi zunaj kliničnih študij, lahko 
uporabi tudi te, pri čemer upošteva njihovo 
zanesljivost. Da se zagotovi varstvo 
občutljivih podatkov, se uporablja 
najsodobnejša psevdonimizacija, tudi s 
šifriranjem.

Or. en

Predlog spremembe 84

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu projektne skupine 

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu projektne skupine 
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za izredne razmere obvešča javnost in 
zadevne interesne skupine prek svojega 
spletnega portala in z drugimi ustreznimi 
sredstvi.

za izredne razmere obvešča javnost in 
zadevne interesne skupine prek posebnega 
mesta na svojem spletnem portalu in z 
drugimi ustreznimi sredstvi.

Or. en

Predlog spremembe 85

Predlog uredbe
Člen 17 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki, ki jih izvaja projektna skupina 
za izredne razmere, so pregledni, zapisnik 
s seje in po potrebi glasovi pa se zabeležijo 
in dajo na voljo javnosti, vključno z 
morebitnimi nestrinjanji.

Or. en

Predlog spremembe 86

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) usklajevanje neodvisnih študij 
učinkovitosti in spremljanja varnosti pri 
zdravljenju z novimi zdravili z uporabo 
ustreznih podatkov, ki jih imajo javni 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 87

Predlog uredbe
Člen 19 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. V okviru Agencije se ustanovi 
izvršna usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke (v nadaljnjem 
besedilu: usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke). Pri pripravah na 
izredne razmere v javnem zdravju ali med 
takimi razmerami se sestaja bodisi osebno 
bodisi na daljavo. Njen sekretariat zagotovi 
Agencija.

1. V okviru Agencije se ustanovi 
izvršna usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke (v nadaljnjem 
besedilu: usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke). Pri pripravah na 
izredne razmere v javnem zdravju ali med 
takimi razmerami in ko okoliščine to 
zahtevajo, se sestaja redno bodisi osebno 
bodisi na daljavo. Njen sekretariat zagotovi 
Agencija.

Or. en

Predlog spremembe 88

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke takoj po 
razglasitvi izrednih razmer v javnem 
zdravju in po posvetovanju s svojo delovno 
skupino sprejme seznam medicinskih 
pripomočkov, ki jih šteje za kritične v času 
izrednih razmer v javnem zdravju (v 
nadaljnjem besedilu: seznam kritičnih 
pripomočkov v izrednih razmerah v 
javnem zdravju). Seznam se posodobi, 
kadar koli je to potrebno, dokler niso 
izredne razmere v javnem zdravju 
preklicane.

1. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke takoj po 
razglasitvi izrednih razmer v javnem 
zdravju in po posvetovanju s svojo delovno 
skupino sprejme seznam medicinskih 
pripomočkov, ki jih šteje za kritične v času 
izrednih razmer v javnem zdravju (v 
nadaljnjem besedilu: seznam kritičnih 
pripomočkov v izrednih razmerah v 
javnem zdravju). Seznam lahko vsebuje 
različne kategorije z različnimi 
prednostnimi ravnmi medicinskih 
pripomočkov, ki so opredeljeni kot 
kritični, pri čemer bi osebna zaščitna 
oprema morala imeti največjo prednost. 
Seznam se posodobi, kadar koli je to 
potrebno, dokler niso izredne razmere v 
javnem zdravju preklicane.

Or. en
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Predlog spremembe 89

Predlog uredbe
Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija na svojem spletnem 
portalu objavi seznam kritičnih 
pripomočkov v izrednih razmerah v 
javnem zdravju in vse njegove 
posodobitve.

3. Agencija na posebnem mestu na 
svojem spletnem portalu objavi seznam 
kritičnih pripomočkov v izrednih razmerah 
v javnem zdravju in vse njegove 
posodobitve.

Or. en

Predlog spremembe 90

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke v času trajanja 
izrednih razmer v javnem zdravju redno 
poroča Komisiji in podmreži iz 
člena 23(1)(b) o rezultatih spremljanja ter 
zlasti opozori na morebitno ali dejansko 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov s 
seznama kritičnih pripomočkov v izrednih 
razmerah v javnem zdravju.

1. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke v času trajanja 
izrednih razmer v javnem zdravju redno 
poroča Komisiji in podmreži iz 
člena 23(2)(a) o rezultatih spremljanja ter 
zlasti opozori na morebitno ali dejansko 
pomanjkanje medicinskih pripomočkov s 
seznama kritičnih pripomočkov v izrednih 
razmerah v javnem zdravju.

Or. en

Predlog spremembe 91

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke na zahtevo 
Komisije ali podmreže iz člena 23(2)(b) v 
podporo svojim ugotovitvam predloži 

2. Usmerjevalna skupina za 
medicinske pripomočke na zahtevo 
Komisije v podporo svojim ugotovitvam 
predloži zbirne podatke in napovedi o 
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zbirne podatke in napovedi o 
povpraševanju. V zvezi s tem se poveže z 
Evropskim centrom za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni, da pridobi 
epidemiološke podatke za pomoč pri 
napovedovanju potreb po medicinskih 
pripomočkih, ter z usmerjevalno skupino 
za zdravila iz člena 3, kadar se medicinski 
pripomočki s seznama kritičnih 
pripomočkov v izrednih razmerah v 
javnem zdravju uporabljajo skupaj z 
zdravilom.

povpraševanju. V zvezi s tem se poveže z 
Evropskim centrom za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni, da pridobi 
epidemiološke podatke za pomoč pri 
napovedovanju potreb po medicinskih 
pripomočkih, ter z usmerjevalno skupino 
za zdravila iz člena 3, kadar se medicinski 
pripomočki s seznama kritičnih 
pripomočkov v izrednih razmerah v 
javnem zdravju uporabljajo skupaj z 
zdravilom. Usmerjevalna skupina lahko 
zbirne podatke in napovedi o 
povpraševanju iz tega odstavka zagotovi 
tudi na zahtevo podmreže iz člena 
23(2)(a).

Or. en

Predlog spremembe 92

Predlog uredbe
Člen 22 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Kadar se priporočila iz odstavkov 3 
in 4 ne upoštevajo ali ne izvajajo, 
Komisija, države članice, proizvajalci 
medicinskih pripomočkov, priglašeni 
organi in drugi zadevni subjekti po 
potrebi zagotovijo podrobnejšo 
utemeljitev.

Or. en

Predlog spremembe 93

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) opredeli postopke za določitev 
seznama kritičnih pripomočkov v izrednih 
razmerah v javnem zdravju;

(a) opredeli postopke in merila za 
določitev seznama kritičnih pripomočkov v 
izrednih razmerah v javnem zdravju in 
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prednostnih ravni;

Or. en

Predlog spremembe 94

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) razvije racionalizirane elektronske 
sisteme za spremljanje in poročanje;

(b) razvije racionalizirane elektronske 
sisteme za spremljanje in poročanje v 
sodelovanju z nacionalnimi pristojnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 95

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) vzpostavi in vzdržuje seznam 
enotnih kontaktnih točk proizvajalcev 
medicinskih pripomočkov, pooblaščenih 
predstavnikov in priglašenih organov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 96

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) vzpostavi in med trajanjem izrednih 
razmer v javnem zdravju vzdržuje 
podmrežo enotnih kontaktnih točk 
proizvajalcev medicinskih pripomočkov in 

(a) vzpostavi in med trajanjem izrednih 
razmer v javnem zdravju vzdržuje 
podmrežo enotnih kontaktnih točk 
proizvajalcev medicinskih pripomočkov in 
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priglašenih organov na podlagi 
medicinskih pripomočkov s seznama 
kritičnih pripomočkov v izrednih razmerah 
v javnem zdravju;

priglašenih organov na podlagi 
medicinskih pripomočkov s seznama 
kritičnih pripomočkov v izrednih razmerah 
v javnem zdravju na podlagi enotnih 
kontaktnih točk, ki se za vse proizvajalce 
medicinskih pripomočkov vključijo v 
podatkovno zbirko iz člena 33 Uredbe 
(EU) 2017/745 in člena 30 Uredbe (EU) 
2017/746;

Or. en

Predlog spremembe 97

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) zaloge, ki so na voljo;

Or. en

Predlog spremembe 98

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) že dostavljene količine;

Or. en

Predlog spremembe 99

Predlog uredbe
Člen 23 – odstavek 3 – točka e c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) predvidena dobava;
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Predlog spremembe 100

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) se poveže s tretjimi državami in 
pomembnimi mednarodnimi 
organizacijami, kot je ustrezno, za 
zmanjšanje morebitnega ali dejanskega 
pomanjkanja medicinskih pripomočkov s 
seznama kritičnih pripomočkov ali 
njihovih komponent, kadar se navedeni 
pripomočki ali komponente uvažajo v 
Unijo in kadar ima tako morebitno ali 
dejansko pomanjkanje mednarodne 
posledice.

(e) se poveže s tretjimi državami in 
pomembnimi mednarodnimi 
organizacijami, kot je ustrezno, za 
zmanjšanje morebitnega ali dejanskega 
pomanjkanja medicinskih pripomočkov s 
seznama kritičnih pripomočkov ali 
njihovih komponent, kadar se navedeni 
pripomočki ali komponente uvažajo v 
Unijo in kadar ima tako morebitno ali 
dejansko pomanjkanje mednarodne 
posledice, in o teh dejavnostih in 
doseženih rezultatih poroča usmerjevalni 
skupini za medicinske pripomočke.

Or. en

Predlog spremembe 101

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu usmerjevalne 
skupine za medicinske pripomočke 
obvešča javnost in zadevne interesne 
skupine prek svojega spletnega portala in z 
drugimi ustreznimi sredstvi.

Agencija v sodelovanju z nacionalnimi 
pristojnimi organi o delu usmerjevalne 
skupine za medicinske pripomočke 
obvešča javnost in zadevne interesne 
skupine prek posebnega mesta na svojem 
spletnem portalu in z drugimi ustreznimi 
sredstvi.

Or. en
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Predlog spremembe 102

Predlog uredbe
Člen 27 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Postopki, ki jih izvaja usmerjevalna 
skupina za medicinske pripomočke, so 
pregledni, zapisnik s seje in po potrebi 
glasovi pa se zabeležijo in dajo na voljo 
javnosti, vključno z morebitnimi 
nestrinjanji.

Or. en

Predlog spremembe 103

Predlog uredbe
Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) zagotavlja upravno in tehnično 
podporo strokovnim odborom pri 
zagotavljanju znanstvenih mnenj, stališč in 
svetovanja;

(a) zagotavlja upravno, znanstveno in 
tehnično podporo strokovnim odborom pri 
zagotavljanju znanstvenih mnenj, stališč in 
svetovanja;

Or. en

Predlog spremembe 104

Predlog uredbe
Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29a
Zaščita pred kibernetskimi napadi

Agencija je opremljena z visoko stopnjo 
varnosti pred kibernetskimi napadi, da se 
zagotovi njeno normalno delovanje v 
vsakem trenutku in zlasti v izrednih 
razmerah v javnem zdravju in pomembnih 
dogodkih na ravni Unije. V ta namen 
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Agencija pripravi načrt za preprečevanje, 
odkrivanje in blažitev kibernetskih 
napadov ter odzivanje nanje pod vodstvom 
in s pomočjo skupine za odzivanje na 
računalniške grožnje za institucije, 
organe in agencije Unije.

Or. en

Predlog spremembe 105

Predlog uredbe
Člen 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 29b
Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, 
ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev, da se te kazni izvajajo. 
Predpisane kazni, tudi denarne, so 
učinkovite, sorazmerne in odvračilne. 
Države članice do … [6 mesecev po 
začetku veljavnosti te uredbe] uradno 
obvestijo Komisijo o teh pravilih in 
ukrepih ter jo brez odlašanja uradno 
obvestijo o vseh naknadnih spremembah, 
ki vplivajo nanje.

Or. en

Predlog spremembe 106

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) osebni podatki v skladu s 
členom 32;

(a) osebni podatki, kot je opredeljeno v 
členu 4(1) Uredbe (EU) 2016/679 
Evropskega parlamenta in Sveta1a in 
členu 3(1)Uredbe (EU) 2018/1725 
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Evropskega parlamenta in Sveta1b;

________________
1A Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o 
varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, 
str. 1).
1B Uredba (EU) 2018/1725 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov 
pri obdelavi osebnih podatkov v 
institucijah, organih, uradih in agencijah 
Unije in o prostem pretoku takih podatkov 
ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 
in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 
21.11.2018, str. 39).

Or. en

Predlog spremembe 107

Predlog uredbe
Člen 30 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Komisija, Agencija in države 
članice si lahko izmenjujejo zaupne 
poslovne informacije, in kadar je to 
potrebno za varovanje javnega zdravja, 
osebne podatke z regulativnimi organi 
tretjih držav, s katerimi so sklenile dvo- ali 
večstranske dogovore o zaupnosti.

5. Komisija, Agencija in države 
članice si lahko izmenjujejo zaupne 
poslovne informacije, in kadar je to 
potrebno za varovanje javnega zdravja, 
osebne podatke z regulativnimi organi 
tretjih držav, s katerimi so sklenile dvo- ali 
večstranske dogovore o zaupnosti. Prenosi 
osebnih podatkov tretjim državam so v 
skladu s poglavjem V Uredbe 
(EU) 2018/1725. 

Or. en
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Predlog spremembe 108

Predlog uredbe
Člen 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 30a
Pregled

Komisija do 31. decembra 2026 in nato 
vsako leto Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o delovanju 
dobave zdravil in povpraševanja po njih v 
Uniji ter o primerih pomanjkanja zdravil 
v preteklem obdobju.
Komisija do 31. decembra 2026 
Evropskemu parlamentu in Svetu predloži 
tudi poročilo o oceni delovanja te uredbe, 
ki mu po potrebi priloži zakonodajni 
predlog za njeno spremembo.

Or. en

Predlog spremembe 109

Predlog uredbe
Člen 31 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Začetek veljavnosti Začetek veljavnosti in datum začetka 
uporabe

Or. en

Predlog spremembe 110

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavja I, II in III se uporabljajo od ... 
[datum začetka veljavnosti].
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Predlog spremembe 111

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Poglavje IV se uporablja od ... [datum 
začetka veljavnosti + 12 mesecev].

Or. en
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OBRAZLOŽITEV

Pandemija covida-19 za seboj pušča dve očitni lekciji. 

Prva je povezana z izvorom, in sicer opozarja na tveganje za zdravje ljudi, ki ga prinašajo 
prekomerno izkoriščanje favne in drugih naravnih virov ter pospešena izguba biotske 
raznovrstnosti našega planeta, ki jo povzročajo podnebne spremembe.

Približno 70 % novih bolezni in skoraj vse znane pandemije so zoonoze. Te bolezni so v 
zadnjih 60 letih vse pogostejše in vse več je zoonoznih patogenov, ki so posledica 
človekovega ravnanja in njegovega okoljskega odtisa.  K temu ogromno prispevajo 
spremembe v rabi zemljišč, krčenje gozdov, urbanizacija, širjenje in povečanje intenzivnosti 
kmetijstva, trgovina z divjimi živalmi in vzorci potrošnje.

Kot ugotavlja Svetovna zdravstvena organizacija pogosto isti mikrobi okužijo živali in ljudi, 
zato prizadevanja enega samega sektorja težave ne morejo preprečiti ali odpraviti. Pandemija 
covida-19 je torej jasno pokazala, da je treba okrepiti izvajanje pristopa EU „eno zdravje“, saj 
bomo tako dosegli boljše rezultate na področju javnega zdravja, ker je, kot je zapisano v 
programu EU za zdravje, zdravje ljudi povezano z zdravjem živali in okolja, pri ukrepih za 
obravnavanje groženj zdravju pa je treba obravnavati te tri razsežnosti.

Druga lekcija je povezana z upravljanjem in z ugotovitvijo, da Evropa na ravni skupnosti in 
na ravni držav članic ni bila pripravljena na izredne razmere na področju javnega zdravja v 
tem obsegu. Kljub preteklim grožnjam zdravstvene strukture niso bile ustrezno pripravljene, 
med drugim zaradi proračunskih rezov po finančni krizi leta 2008, zaradi katerih se je 
zmanjšala prilagodljivost naših zdravstvenih sistemov.

V zadnjih mesecih sta morali Komisija in agencija ustvariti ad hoc strukture, da bi zagotovili 
boljši in bolj usklajen odziv držav članic na pandemijo. 

In to je namen te uredbe: uporabiti doslej pridobljene izkušnje, med drugim glede potrebe 
Unije po ustreznem institucionalnem okviru za obravnavanje izrednih razmer, kot je ta 
pandemija, brez improvizacije in z jasnim mandatom, ter glede zakonsko podprte bolj dejavne 
vloge skupnih institucij.  Uredba temelji na prvih treh predlogih zdravstvene unije: 
mehanizem za boj proti resnim čezmejnim grožnjam za zdravje – upravljanje delovanja na 
ravni Unije na področju priprave, nadzora, ocene tveganj, zgodnjega opozarjanja in odziva – 
okrepljen mandat Evropske agencije za zdravila in Evropskega centra za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni kot bistvenih stebrov, z okrepljenim usklajevanjem in sinergijo med 
njima.   

Če smo se od pandemije česa naučili, je to, da potrebujemo več Evrope tudi na področju 
zdravstva, in sicer v smeri zdravstvene unije: vsi se spominjamo različnih začetnih 
nacionalnih odzivov, zapiranja meja, odrekanja pomoči ob prošnjah za medicinske 
pripomočke. To se ne sme več ponoviti. 

Zato se mora Evropa opremiti s strukturo za preventivo in odziv na izredne razmere, ki bo v 
primeru agencije zajemala:

- institucionalni okvir, opredeljen z usmerjevalnima skupinama za zdravila in 
zdravstvene pripomočke ter projektno skupino, pri čemer se opredeli, kdo kaj počne v 
vsakem trenutku;
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- okvir za spremljanje in nadzor v dobavni verigi zdravil, z obveznostmi za različne 
akterje;

- opredelitev seznamov kritičnih zdravil in zdravstvenih pripomočkov;
- prvič tudi skupno opredelitev pomanjkanja zdravil, ki je zelo potrebna in h kateri poziva 

Evropski parlament. 

Kot je Parlament zapisal v svoji resoluciji z naslovom Pomanjkanje zdravil – kako rešiti vse 
večji problem, je izredno pomembno, da imajo evropski zdravstveni organi skupno 
opredelitev pomanjkanja, pa tudi povpraševanja in ponudbe, saj je le na podlagi skupne 
opredelitve problema mogoče poiskati zanj ustrezne rešitve. Naš predlog gre korak dlje od 
agencije in vodij agencij za zdravila.  

Prav tako je potrebno, da ima Evropa na voljo jasne institucionalne strukture, kot so 
usmerjevalne skupine, ki bodo imele horizontalni pregled nad delovanjem proizvodne in 
dobavne verige zdravil in zdravstvenih pripomočkov, ter usklajevale odziv v izrednih 
razmerah, da bi preprečile enostranske in kratkoročne reakcije, ki smo jim bili priča med 
pandemijo covida-19. V takšnih primerih je bistveno usklajevanje in izmenjava znanja med 
državami članicami in evropskimi institucijami ter industrijo, vendar je v odnosu do teh 
skupin treba okrepiti tudi vlogo zdravstvenih delavcev. 

Odziv na izredne razmere zahteva pripravo in, kolikor je mogoče, ukrepanje za preprečitev 
pomanjkanja.

Jasno je, da ta uredba sama po sebi ne more rešiti večvzročne težave, kot je pomanjkanje. 
Evropska farmacevtska strategija že vsebuje različne pobude, ki se bodo uresničevale v 
prihodnjih letih in bodo morale prispevati k svetovnemu odzivu na obravnavanje 
pomanjkanja, in sicer v zvezi s cenovno dostopnostjo zdravil, delovanjem trga, pristojnostjo, 
določanjem cen itd.

Vendar pa je ta uredba koristen instrument, ki lahko in mora zagotoviti preglednost v 
delovanju oskrbovalne verige ter lahko in mora poiskati rešitve za boljši nadzor nad verigo, 
da bi preprečili pomanjkanje, ki je v času izrednih zdravstvenih razmer lahko kritično.

Od tu izhaja predlog za vzpostavitev evropske podatkovne zbirke, ki je odgovor na poziv iz 
omenjene resolucije Parlamenta k okrepitvi dobavne verige in preglednosti. Predlog temelji 
na pobudah, kot je CISMED, projekt, ki ga financira Unija prek programa Obzorje Evropa in 
ki ponuja informacije o izvajanju sistema za nadzor in spremljanje dobavne verige zdravil. 

Če želimo preprečiti pomanjkanje, moramo izboljšati preglednost, in sicer z orodji, s pomočjo 
katerih bomo vedeli, kakšne zaloge imamo, kje se nahajajo in kdo jih upravlja, ter združili te 
podatke na nacionalni in evropski ravni, da bi lahko poiskali rešitve ter s pomočjo teh 
podatkov napovedovali in predvideli morebitne težave.

Na ta način se oblikuje dvoplastni sistem: na nacionalni ravni s podatkovno zbirko na ravni 
države članice, ki jo upravlja pristojni nacionalni organ; na evropski ravni, ki jo upravlja 
EMA, kjer se odražajo podatki iz nacionalnih zbirk. Tako bomo seznanjeni s ponudbo in 
povpraševanjem, s tokovi, z obsegom in s povpraševanji, na katere distributerji, lekarne in 
bolnišnične lekarne niso dobili odgovora.

Trenutek je vsekakor primeren, saj imamo na voljo skupna sredstva mehanizma za okrevanje 
in odpornost ter instrumenta EU za zdravje, s katerimi lahko podpremo prizadevanja naših 
zdravstvenih in nadzornih sistemov.

Glede na obseg predloga je treba predvideti dovolj časa za njegovo izvedbo (štiri leta od 
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začetka veljavnosti uredbe).

Prav tako menimo, da je treba okrepiti priprave na izredne razmere, saj so del naslova 
predloga uredbe, besedilo pa jih ne obravnava v zadostni meri. Zato smo predlagali, naj se 
usmerjevalni skupini in projektna skupina redno sestajajo, da bi zagotovile pripravljenost na 
izredne razmere, in ne šele, ko se izredne razmere pojavijo. 

Prav tako skladno s tem menimo, da mora agencija oblikovati seznam esencialnih zdravil na 
podlagi vzorčnih seznamov esencialnih zdravil Svetovne zdravstvene organizacije za odrasle 
in pediatrične populacije. V povezavi s temi seznami menimo, da morajo ti vsebovati različne 
kategorije z različnimi prednostnimi stopnjami zdravil, ki so opredeljena kot kritična. 

Prav tako je treba okrepiti povezavo med usmerjevalno skupino za zdravila in projektno 
skupino, saj mora biti delo projektne skupine osnova za usmerjevalno skupino, ko pripravlja 
in/ali posodablja seznam kritičnih zdravil.

Poleg tega je treba pozornost nameniti veterini. Kot smo že omenili pogosto isti mikrobi 
okužijo živali in ljudi, zato prizadevanja enega samega sektorja težave ne morejo preprečiti ali 
odpraviti. Zato menimo, da je treba okrepiti sinergijo med usmerjevalno skupino za zdravila 
in Odborom za zdravila za uporabo v veterinarski medicini, da bi se s slednjo posvetovali 
vsakič, ko so izredne razmere povezane z zoonozo.

V zvezi z zdravstvenimi pripomočki smo želeli ohraniti previdnost, saj Komisija zaradi 
nujnosti predlogov v svežnju zdravstvene unije ni predložila ocene učinka. Iz tega razloga in 
ker se zavedamo, da agencija v osnovi ni pristojna za medicinske pripomočke in zato nima 
znanstvenega organa in zadostnih izkušenj, razen teh, povezanih s pandemijo, menimo, da ni 
smiselno dodajati k predlogu Komisije, kar zadeva vlogo koordinatorja v primeru izrednih 
razmer.

Zato smo s tem predlogom in z vloženimi predlogi sprememb želeli zagotoviti, da bo agencija 
v primeru izrednih razmer lahko delovala z več prožnosti in gotovosti, bolj usklajeno z 
državami članicami, pa tudi s panogo. Če bi takšna uredba obstajala že pred pandemijo, bi se 
verjetno nekatera vprašanja, kot je pomanjkanje ali odobritev novih načinov zdravljenja, v teh 
izrednih razmerah obravnavala na bolj prožen način.
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PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV IN OSEB
OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovoren izključno 
poročevalec. Poročevalec je pri pripravi osnutka poročila prejel prispevke od naslednjih 
subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Evropski ekonomsko-socialni odbor - Ioannis Vardakastanis
GD za zdravje in varnost hrane
FEDIFAR, GIRP
Stalni odbor evropskih zdravnikov
TEVA
Affordable Medicines Europe
European Society of Intensive Care Medicine
EFPIA
Evropska agencija za zdravila 
European Social Insurance Platform
Farmacevtska skupina Evropske unije (PGEU)
European Respiratory Society
Medicines for Europe
German Association of Pharmaceutical Parallel Distributors


