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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2001/82/ES in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev dovoljenj za promet 
z zdravili
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0123),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0137/2008),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A6-0000/2008),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Možnost, da se vloži ena sama 
zahteva za eno ali več enakih sprememb 
različnih dovoljenj za promet z zdravili, je 
treba razširiti na vse vrste sprememb, zato 
da se poenostavi in optimizira postopke.

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je možnost vložitve ene zahteve za eno ali več enakih sprememb različnih 
dovoljenj za promet z zdravili, ki jih je odobril isti pristojni organ, razširiti na druge 



PE409.420v01-00 6/10 PR\731036SL.doc

SL

kategorije sprememb. Ta sistem bi zelo zmanjšal upravno breme, olajšal obravnavo zahtev ter 
bi s hkratno uporabo sprejetih sprememb koristil bolnikom.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6b) V okviru razširitve dovoljenja za 
promet bi treba na podlagi utemeljitve dati 
možnost, da se predloži popolno in jasno 
vlogo za pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom, ki je že odobreno, vendar pod 
drugim imenom in z drugačnim 
povzetkom značilnosti proizvoda.

Or. fr

Obrazložitev

V sedanjem sistemu uredbi (ES) št. 10/84/2003 (uvodna izjava 8) in št. 1085/2003 (uvodna 
izjava 6) predvidevata, da se za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom predloži popolno 
in jasno vlogo za zdravilo, ki je že odobreno, vendar pod drugim imenom in z drugačnim 
povzetkom značilnosti proizvoda. To možnost je treba ohraniti. Nekatera imena zdravil so 
zelo povezana z določeno boleznijo, zato bi lahko bilo škodljivo za bolnika, če bi bilo treba 
ohraniti isto ime za drugačno bolezen.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 2 – točka 1 a (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 23 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Doda se člen 23 c:
"Člen 23 c

Ustrezni ukrepi, ki jih je sprejela 
Evropska komisija, morajo upoštevati 
naslednje elemente:
– zaradi praktičnosti in učinkovitosti je 
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pomembno, da se možnost vložitve ene 
zahteve za eno ali več enakih sprememb 
različnih dovoljenj za promet razširi na 
druge kategorije sprememb.
– v okviru razširitve dovoljenja za promet 
je treba na podlagi utemeljitve dati 
možnost, da se predloži popolno in jasno 
vlogo za pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom, ki je že odobreno, vendar pod 
drugim imenom in z drugačnim 
povzetkom značilnosti proizvoda. »

Or. fr

Obrazložitev

Pomembno je, da se omogoči razširitev ene same zahteve na druge kategorije sprememb.
Sedanji sistem predvideva, da se za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom predloži 
popolno in jasno vlogo za zdravilo, ki je že odobreno, vendar pod drugim imenom in z 
drugačnim povzetkom značilnosti proizvoda. To možnost je treba ohraniti. Nekatera imena 
zdravil so povezana z določeno boleznijo, zato bi lahko bilo škodljivo za bolnika, če bi bilo 
treba ohraniti isto ime za drugačno bolezen.
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OBRAZLOŽITEV

1) Ozadje

Različni vidiki istega zdravila se skozi njegov življenjski cikel spreminjajo. Tehnološki 
napredek in novi znanstveni podatki omogočajo izboljšavo že obstoječih zdravil. Te 
spremembe so največkrat v proizvodnem postopku, v načinu čiščenja ali zadevajo možnosti 
za zdravljenje novih bolezni, posodabljanje informacij, namenjenih bolnikom, v zvezi z 
varnostjo, potem ko je prišlo do neželenih učinkov. Krepitev farmacevtske industrije z 
združevanjem ali odkupi ustvarja mnogo upravnih sprememb kot na primer spremembe imen 
farmacevtskih družb ali njihov naslov. Te spremembe so "preoblikovanja", ki jih mora nosilec 
dovoljenja za promet z zdravili obvezno sporočiti pristojnim oblastem.

Farmacevtska industrija posveti pomemben del svojega regulativnega dela upravljanju teh 
sprememb. Na primer srednje veliko podjetje, ki proizvaja generična zdravila in ima na 
svojem seznamu več kot 400 proizvodov (vključno z različnimi farmacevtskimi oblikami in 
odmerki), vsako leto preseže število 4 000 vlog za spremembe. Pri velikih podjetjih je to 
število približno 19 000.

2) Pomanjkljivosti sedanjega sistema glede zakonskih zahtev za spremembe dovoljenj za 
promet z zdravili

Sedanjih sistem upravlja sprememb je čedalje bolj neučinkovit in ne zadovoljuje ne oblasti ne 
farmacevtske industrije.

Ker ima 80 % vseh zdravil tako v medicini kot v veterini nacionalna dovoljenja, ima ta 
revizija velik vpliv na trg s farmacevtskimi proizvodi v Evropski uniji.

Podeljevanje zgolj nacionalnih dovoljenj za promet z zdravili mora upoštevati enake zakonske 
zahteve kot pri dovoljenjih za promet z zdravili, podeljenih na podlagi evropskih postopkov.
Vendar pa zakonske zahteve za spremembo dovoljenj za promet z zdravili niso usklajene.

Spremembe zgolj nacionalnih dovoljenj za promet z zdravili urejajo določbe, ki so specifične 
za vsako državo članico in so drugačne od evropskih zakonskih zahtev.

Enaka sprememba, ki se nanaša na proizvode, ki so jih odobrile nacionalne oblasti v različnih 
državah članicah, se obravnava drugače, ko gre za predložitev dokumentacije in postopka za 
ocenjevanje.

To stanje ima negativne posledice:
– dodatno in neutemeljeno upravno breme za pristojne oblasti in farmacevtska podjetja;

– težko se predvidi izvajanje sprememb;

– velike razlike pri rokih za uvedbo sprememb pri povzetku značilnosti proizvoda in pri 
obveščanju zdravstvenega osebja in bolnikov in torej pri splošnem delovanju notranjega trga 
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farmacevtskih proizvodov.

– za bolnike, ker uvedba nekaterih sprememb, ki izboljšujejo učinkovitost zdravila, lahko 
nastopi z zamudo ali do uvedbe sploh ne pride.

3) Predvidene izboljšave

Poročevalec aktivno podpira predlog Evropske komisije za revizijo in poenostavitev sistema 
sprememb v korist zdravja ljudi in živali. Za vsa zdravila, ne glede na postopek, v skladu s 
katerim so bila odobrena, morajo veljati enaka merila za vrednotenje, potrditev in upravno 
obravnavo v primeru sprememb.

Optimizacija sistema bo dolgoročno koristila zlasti bolnikom, saj bo na eni strani omogočila 
izboljšavo zdravil, na drugi pa bo imela pozitivni učinek na uporabo virov s strani pristojnih 
oblasti, kar bo izboljšalo varovanje javnega zdravja.

Poenostavitev sprememb pri dovoljenjih za promet z zdravili bo omogočila, da bodo za 
njihovo izdajo, administrativno upravljanje in nadzor nad uvedenimi spremembami 
uporabljena enaka merila ne glede na pravni postopek, s katerim so bila zdravila odobrena.

Zaradi uskladitve in poenostavitve morajo vse spremembe dovoljenj za promet z zdravili 
potekati v skladu z enakimi zakonskimi zahtevami, ne glede na to, kateri postopek je bil 
uporabljen pri prvi registraciji. To bo koristilo vsem, bolnikom, oblastem in farmacevtskim 
podjetjem.

Poleg te uskladitve za vsa zdravila je treba poenostaviti regulativni sistem za spremembe 
dovoljenj za promet z zdravili, zlasti za manjše spremembe, pri katerih je vpliv na kakovost, 
varnost ali učinkovitost zdravila zelo majhen ali ničen. Uredba Komisije o pregledu 
sprememb dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za 
uporabo v veterinarski medicini, sprejeta 10. junija 2008, uvaja pomembno poenostavitev 
sistema.

Za uvedbo najboljšega regulativnega sistema za upravljanje sprememb pri dovoljenjih za 
promet z zdravili je treba natančno določiti različne kategorije sprememb. Komisija 
predvideva oblikovanje natančnega seznama za vsako kategorijo sprememb. Treba je 
izkoristiti vse pridobljene izkušnje veljavnih nacionalnih sistemov. Za spremembe pri 
nekaterih zdravilih, ki so bila odobrena z nacionalnimi postopki, nekatere države članice kot 
na primer Nemčija uporabljajo preprost sistem obveščanja za veliko število sprememb, za 
katere menijo, da so manjše. Ti nacionalni seznami različnih kategorij sprememb so služili kot 
osnova za oblikovanje evropskih seznamov.

Komisija predlaga določeno število pomembnih izboljšav regulativnega sistema za 
upravljanje sprememb dovoljenj za promet z zdravili ter se je pri oblikovanju svoje uredbe 
zgledovala po nemškem primeru. Zaradi razlogov, ki se nanašajo na sorazmerje, so 
homeopatska zdravila in tradicionalna zdravila na podlagi zelišč, ki niso dobila dovoljenj za 
promet, vendar spadajo v poenostavljen postopek za registracijo, izključena s področja 
izvajanja uredbe. Poročevalka izraža zadovoljstvo zaradi te določbe, ker se je tako mogoče 
izogniti zapletenosti postopka registracije, ki je v nekaterih državah članicah bolj preprost.
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Vendar bi se dalo še izboljšati predlagani sistem, če bi ena zahteva za spremembo lahko 
pokrivala več dovoljenj za promet z zdravili.

V svoji uredbi Komisija predvideva omejitev te možnosti na manjše spremembe vrste IA,
vendar zato, da tak ukrep prinese korist (zmanjšanje upravnega bremena ter lažja ocena 
spremembe in njeno izvajanje za vse zadevne proizvode) je treba razširiti to možnost na druge 
kategorije sprememb: manjše spremembe vrste IB ter večje spremembe vrste II.

To predlaga Komisija v okviru postopka za delitev nalog iz člena 20. Če je dovoljenja za 
promet z zdravili odobrila sama država članica z nacionalnim postopkom, ni upravičena 
zahteva, da se delijo naloge, saj bi se to moralo omejiti le na spremembe dovoljenj za promet 
z zdravili, ki jih je odobrilo več držav članic ali z različnimi postopki pri začetni registraciji.
Le v takem kontekstu je vidna korist od odprave različnih ocen, ki jih različne pristojne 
oblasti opravijo za eno samo ali za skupino sprememb.

Pri razširitvi dovoljenj za promet z zdravili Komisija predlaga, naj ime zdravila ostane enako 
kot pri izdaji prvega dovoljenja (člen 19).

V sedanjem sistemu uredbi (ES) št. 1084/2003 (uvodna izjava 8) in št. 1085/2003 (uvodna 
izjava 6) predvidevata, da se za razširitev dovoljenja za promet z zdravilom predloži popolno 
in jasno vlogo za zdravilo, ki je že odobreno, vendar pod drugim imenom in z drugačnim 
povzetkom glavnih značilnosti proizvoda.

To možnost, ki jo nudi sedanji sistem, je treba ohraniti. V nekaterih primerih je lahko 
pomembno, da se razširitev dovoljenja za promet z zdravili, ki se nanaša na drugačno 
indikacijo, kot je bila začetna, registrira z drugačnim imenom, kot je bilo navedeno za prvo 
dovoljenje za promet. Nekatera imena zdravil so zelo povezana z določeno boleznijo, zato bi 
lahko bilo škodljivo za bolnika, če bi bilo treba ohraniti isto ime za drugačno bolezen.
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