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(Nezakonodajni akti)

UREDBE
IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 711/2012
z dne 3. avgusta 2012
o spremembi Uredbe (EU) št. 185/2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih
osnovnih standardov za varnost letalstva glede metod, ki se uporabljajo za varnostni pregled
oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov
(Besedilo velja za EGP)

metov bi bilo treba upoštevati posebne okoliščine
varnostnega pregleda osebja, poleg tega lahko takšna
uporaba olajša in izboljša učinkovitost varnostnega
pregleda.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
(4)

Določbe o prehodnem detektorju kovin (WTMD) iz
Uredbe Komisije (EU) št. 185/2010 z dne 4. marca
2010 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje
skupnih osnovnih standardov za varnost letalstva (3) bi
bilo treba revidirati v skladu z razvojem groženj za
civilno letalstvo in tveganj, ki ga pomenijo različne kate
gorije ljudi.

(5)

Uredbo (EU) št. 185/2010 bi bilo zato treba ustrezno
spremeniti.

(6)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za
varnost civilnega letalstva –

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na
področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 2320/2002 (1) ter zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

(2)

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009
o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju
varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES)
št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) določa,
da izvedbeni ukrepi, sprejeti v skladu s členom 4(3)
Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo uporabo
naprav za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD) in psov
za odkrivanje eksplozivov pri varnostnem pregledu
oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov.

Sprejeti je treba podrobne določbe o uporabi naprav za
zaznavanje sledi eksplozivov (ETD) in psov za odkrivanje
eksplozivov pri varnostnem pregledu oseb, razen potni
kov, in njihovih osebnih predmetov.

Pri uporabi naprav za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD)
in psov za odkrivanje eksplozivov pri varnostnem
pregledu oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih pred

(1) UL L 97, 9.4.2008, str. 72.
(2) UL L 91, 3.4.2009, str. 7.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni v skladu s
Prilogo k tej uredbi.

Člen 2
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu
Evropske unije.
(3) UL L 55, 5.3.2010, str. 1.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. avgusta 2012
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO
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PRILOGA
Priloga k Uredbi (EU) št. 185/2010 se spremeni:
1. točka 1.3.1 se nadomesti z naslednjim:
„1.3.1

Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov

1.3.1.1 Osebe razen potnikov se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:
(a) ročno preiskavo;
(b) prehodnim detektorjem kovin (WTMD);
(c) psi za odkrivanje eksplozivov;
(d) napravami za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD);
(e) varnostnimi skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja.
1.3.1.2 Za varnostni pregled oseb razen potnikov se uporabljajo točke 4.1.1.3–4.1.1.6 in 4.1.1.10.
1.3.1.3 Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopol
nilno sredstvo varnostnega pregleda ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, prehodnim
detektorjem kovin ali varnostnimi skenerji.
1.3.1.4 Osebni predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov, se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:
(a) ročno preiskavo;
(b) rentgenskim aparatom;
(c) sistemi za odkrivanje eksplozivov (EDS);
(d) psi za odkrivanje eksplozivov;
(e) napravami za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD).
1.3.1.5 Točke 4.1.2.4–4.1.2.7 se uporabljajo za varnostni pregled osebnih predmetov, ki jih nosijo osebe razen
potnikov.
1.3.1.6 Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopol
nilno sredstvo varnostnega pregleda ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, rentgenskim
aparatom ali sistemi za odkrivanje eksplozivov.
1.3.1.7 Osebni predmeti iz Dodatka 4-C se lahko nosijo le, če je oseba za to pooblaščena, da tako izvaja opravila, ki
so bistvenega pomena za delovanje letaliških objektov ali zrakoplovov ali opravljanje nalog med letom.
1.3.1.8 Kadar je treba osebe, razen potnikov, in njihove osebne predmete stalno naključno varnostno pregledovati,
pogostost določi pristojni organ na podlagi ocene tveganja.
1.3.1.9 Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov je prav tako predmet dodatnih določb
iz ločenega sklepa Komisije.“;
2. točka 12.1.2 se nadomesti z naslednjim:
„12.1.2

Standardi za prehodni detektor kovin

12.1.2.1 Za prehodni detektor kovin obstajata dva standarda. Podrobne zahteve glede teh standardov so predpisane v
ločenem sklepu Komisije.
12.1.2.2 Vsi prehodni detektorji kovin, ki se uporabljajo izključno za varnostni pregled oseb razen potnikov, izpol
njujejo standard 1.
12.1.2.3 Vsi prehodni detektorji kovin, ki se uporabljajo za varnostni pregled potnikov, izpolnjujejo standard 2.“
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UREDBA KOMISIJE (EU) št. 712/2012
z dne 3. avgusta 2012
o spremembi Uredbe (ES) št. 1234/2008 o pregledu sprememb pogojev dovoljenj za promet z
zdravili za uporabo v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski medicini
(Besedilo velja za EGP)

narsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za
zdravila in Uredbe (ES) št. 1394/2007 o zdravilih za
napredno zdravljenje (6), glede farmakovigilance zdravil
za uporabo v humani medicini, ter določbe Direktive
2010/84/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. decembra 2010 o spremembah Direktive
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za
uporabo v humani medicini (7), glede farmakovigilance.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdra
vilih za uporabo v veterinarski medicini (1) in zlasti člena 27b
Direktive,
(3)

Zaradi doslednosti in zmanjšanja upravnega bremena je
treba spremembe izključno nacionalnih dovoljenj za
promet obravnavati v skladu z istimi načeli, ki se upora
bljajo za spremembe dovoljenj za promet, izdanih po
postopku medsebojnega priznavanja in decentraliziranem
postopku. Vendar je treba možnosti za združevanje spre
memb prilagoditi specifičnim značilnostim izključno
nacionalnih dovoljenj za promet.

(4)

Pod nekaterimi pogoji je treba omogočiti obravnavo
sprememb izključno nacionalnih dovoljenj za promet v
skladu s postopkom za delitev dela. Kadar postopek za
delitev dela privede do uskladitve oddelka povzetka
glavnih značilnosti zdravila, se imetniku ne sme omogo
čiti, da naknadno oslabi doseženo uskladitev s predložit
vijo vlog za spremembe oddelka, ki je bil na tak način
usklajen le v nekaterih zadevnih državah članicah.

(5)

V nekaterih primerih je možno združevanje več spre
memb v eni vlogi. Glede združitve več sprememb je
treba pojasniti, da morajo postopek za obravnavo zdru
ženih sprememb in pravila za uveljavljanje navedenih
sprememb ustrezati spremembi najvišje ravni. Da bodo
ustrezni organi lažje sprejemali zapletene združitve, je
treba omogočiti podaljšanje obdobja ocenjevanja.

(6)

Namen postopka za delitev dela je preprečevanje podva
janja dela. Zato je treba pristojnim organom omogočiti,
da v istem postopku obravnavajo spremembe izključno
nacionalnih dovoljenj za promet, spremembe dovoljenj
za promet, izdanih po postopku medsebojnega prizna
vanja ali decentraliziranem postopku, in spremembe
centraliziranih dovoljenj za promet.

ob upoštevanju Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdra
vilih za uporabo v humani medicini (2) in zlasti člena 23b(1)
Direktive,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parla
menta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti
za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za
humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske
agencije za zdravila (3) in zlasti členov 16(4) in 41(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

Direktiva 2009/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 18. junija 2009 o spremembi Direktive 2001/82/ES
in Direktive 2001/83/ES v zvezi s spremembami pogojev
dovoljenj za promet z zdravili (4) zahteva, da Komisija
sprejme ustrezne dogovore za pregled sprememb pogojev
dovoljenj za promet, izdanih v skladu z direktivama
2001/82/ES in 2001/83/ES, ki niso zajeti v Uredbi Komi
sije (ES) št. 1234/2008 (5). Zato je primerno razširiti
področje uporabe Uredbe (ES) št. 1234/2008. Za spre
membe vseh dovoljenj za promet, izdanih v EU v skladu
s pravnim redom EU, morajo veljati postopki iz Uredbe
Komisije (ES) št. 1234/2008.

(1)

Opredelitev spremembe je treba razjasniti in posodobiti,
zlasti da se upoštevajo določbe Uredbe (EU)
št. 1235/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. decembra 2010 o spremembah Uredbe (ES) št.
726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovo
ljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veteri

(2)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )

UL
UL
UL
UL
UL

L
L
L
L
L

311,
311,
136,
168,
334,

28.11.2001, str. 1.
28.11.2001, str. 67.
30.4.2004, str. 1.
30.6.2009, str. 33.
12.12.2008, str. 7.

(6) UL L 348, 31.12.2010, str. 1.
(7) UL L 348, 31.12.2010, str. 74.
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Izboljšati je treba postopek za spremembo cepiv proti
človeški gripi. Pristojni organi lahko še vedno začnejo
ocenjevati brez kliničnih podatkov in podatkov o stabil
nosti zdravila ter sprejmejo odločitev, če se dodatne
informacije ne štejejo za potrebne. Vendar če se zahte
vajo klinični podatki in podatki o stabilnosti zdravila, se
od pristojnih organov ne sme zahtevati, da sprejmejo
odločitev pred končno oceno zdravila.
Za zdravila, odobrena v skladu z Uredbo (ES)
št. 726/2004, se postopek mora končati, kadar Evropska
agencija za zdravila zavrne sprejetje spremembe. Ravno
tako se od Komisije ne sme zahtevati, da sprejme sklep
glede sprememb, s katerimi se ne spreminjajo pogoji
sklepa o izdaji dovoljenja za promet z zdravilom.

L 209/5

v humani medicini in zdravili za uporabo v veterinarski
medicini, ki se izdajo v skladu z Uredbo (ES) št.
726/2004,
Direktivo
2001/83/ES,
Direktivo
2001/82/ES in Direktivo Sveta 87/22/EGS (*).
___________
(*) UL L 15, 17.1.1987, str. 38.“;

(b) za odstavkom 3 se vstavi naslednji odstavek:
„3a.
Poglavje IIa se uporablja samo za spremembe
pogojev izključno nacionalnih dovoljenj za promet.“
2. Člen 2 se spremeni:

(9)

(10)

(11)

(12)

Evropska agencija za zdravila lahko s strokovnim
znanjem oceni potrebo po nujnih varnostnih ukrepih
glede zdravil, odobrenih v skladu s centraliziranim
postopkom. Zato morajo imetniki dovoljenj za promet
z zdravilom, izdanih v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004,
obvestiti Agencijo, če menijo, da so nujni varnostni
ukrepi potrebni.
Ugotovljenih je bilo vedno več postopkov za spremembe,
ki so privedli do spremenjenih pogojev glede odločitve o
izdaji dovoljenja za promet za centralizirana dovoljenja
za promet. Spremembe, ki so nujne za javno zdravje,
morajo biti nemudoma razvidne v odločitvi o izdaji
dovoljenja za promet. Vendar morajo biti druge spre
membe prav tako razvidne v odločitvi o izdaji dovoljenja
za promet v skladu s časovnimi razporedi, ki zagotavljajo
razumne redne posodobitve odločitev o izdaji dovoljenja
za promet in hkrati omogočajo lažjo opredelitev spre
memb, ki imajo največji vpliv na javno zdravje.
Treba je prilagoditi načela glede uveljavitve sprememb in
hkrati ohraniti načelo, da lahko imetnik dovoljenja za
promet uveljavlja nekatere spremembe pred spremembo
ustreznega dovoljenja za promet.
Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem
Stalnega odbora za zdravila za ljudi in Stalnega odbora
za zdravila za uporabo v veterinarski medicini –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Spremembe Uredbe (ES) št. 1234/2008
Uredba (ES) št. 1234/2008 se spremeni:
1. Člen 1 se spremeni:
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Ta uredba vsebuje določbe o pregledu sprememb
pogojev vseh dovoljenj za promet z zdravili za uporabo

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
‚Sprememba pogojev dovoljenja za promet z
zdravilom‘ ali ‚sprememba‘ je kakršna koli sprememba:
(a) informacij iz člena 12(3) do člena 14 Direktive
št. 2001/82/ES in Priloge I k Direktivi, člena 8(3)
do člena 11 Direktive št. 2001/83/ES in Priloge I k
Direktivi, členov 6(2) in 31(2) Uredbe (ES)
št. 726/2004 ali člena 7 Uredbe (ES) št.
1394/2007;
(b) pogojev sklepa o izdaji dovoljenja za promet z
zdravilom za uporabo v humani medicini, vključno
s povzetkom glavnih značilnosti zdravila, in katerih
koli pogojev, obveznosti ali omejitev, ki vplivajo na
dovoljenje za promet, ali sprememb označevanja ali
navodil za uporabo, povezanih s spremembami
povzetka glavnih značilnosti zdravila;
(c) pogojev sklepa za izdajo dovoljenja za promet z
zdravilom za uporabo v veterinarski medicini,
vključno s povzetkom glavnih značilnosti zdravila,
in katerih koli pogojev, obveznosti ali omejitev, ki
vplivajo na dovoljenje za promet, ali sprememb
označevanja ali navodil za uporabo.“;
(b) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:
„8.
‚Nujen varnostni ukrep‘ je začasna sprememba
pogojev dovoljenja za promet zaradi novih informacij,
ki vplivajo na varno uporabo zdravila.“;
(c) doda se odstavek 9:
„9.
„Izključno nacionalno dovoljenje za promet z
zdravilom“ je kakršno koli dovoljenje za promet, ki
ga izda država članica v skladu s pravnim redom,
vendar ne v okviru postopka vzajemnega priznavanja
ali decentraliziranega postopka, in za katerega po napo
titvenem postopku ni bila opravljena popolna uskladi
tev.“
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Priporočilo iz prvega pododstavka je skladno s smerni
cami iz člena 4(1). Izda se v 45 dneh po prejemu
zahtevka, pošlje pa se imetniku, Agenciji in koordina
cijski skupini iz člena 31 Direktive 2001/82/ES ali
člena 27 Direktive 2001/83/ES.

3. Člen 3 se spremeni:
(a) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Sprememba, ki ni razširitev in katere razvrstitev
po uporabi pravil iz te uredbe ni določena, ob upošte
vanju smernic iz člena 4(1) in priporočil, danih v skladu
s členom 5, se samodejno šteje za manjšo spremembo
tipa IB.“

45-dnevni rok iz drugega odstavka se lahko podaljša za
25 dni, kadar zadevni organ meni, da se je treba posve
tovati s koordinacijsko skupino.“;

(b) točka (b) odstavka 3 se nadomesti z naslednjim:
(b) za odstavkom 1 se vstavi odstavek 1a:
„(b) kadar pristojni organ referenčne države članice, kot
je navedeno v členu 32 Direktive 2001/82/ES in
členu 28 Direktive 2001/83/ES (v nadaljnjem bese
dilu: referenčna država članica), po posvetovanju z
drugimi zadevnimi državami članicami, ali Agencija
v primeru centraliziranih dovoljenj za promet ali
pristojni organ v primeru izključno nacionalnega
dovoljenja za promet po oceni formalne popol
nosti priglasitve v skladu s členom 9(1), členom
13b(1) ali členom 15(1) in ob upoštevanju pripo
ročil, danih v skladu s členom 5, ugotovi, da spre
memba lahko bistveno vpliva na kakovost, varnost
ali učinkovitost zadevnega zdravila.“
4. Člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„1a.
Pred preučitvijo spremembe, katere razvrstitev
ni določena v tej uredbi, lahko pristojni organ države
članice zaprosi koordinacijsko skupino za priporočilo
glede razvrstitve spremembe.

Priporočilo iz prvega pododstavka je skladno s smerni
cami iz člena 4(1). Izda se v 45 dneh po prejemu
zahtevka, pošlje pa se imetniku, Agenciji in pristojnim
organom vseh držav članic.“

6. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4
Smernice

„Člen 7

1.
Komisija po posvetovanju z državami članicami in
Agencijo pripravi smernice o podrobnosti različnih skupin
sprememb, uporabi postopkov iz poglavij II, IIa, III in IV te
uredbe ter dokumentaciji, ki se predloži v skladu z nave
denimi postopki.

Združevanje sprememb v skupine

2.

1.
Kadar se priglasi več sprememb ali se odda vloga za
več sprememb, se za vsako zahtevano spremembo predloži
ločena priglasitev ali vloga v skladu s poglavji II, III ali
členom 19, kakor je primerno.

Smernice iz odstavka 1 se redno posodabljajo.“
2.

Z odstopanjem od odstavka 1 se uporablja naslednje:

5. Člen 5 se spremeni:
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Pred predložitvijo spremembe, katere razvrstitev
ni določena v tej uredbi, lahko imetnik glede razvrstitve
spremembe zaprosi za priporočilo:
(a) Agencijo, kadar gre za spremembo dovoljenja za
promet, izdanega v skladu z Uredbo (ES)
št. 726/2004;
(b) pristojni organ zadevne države članice, kadar gre za
spremembo izključno nacionalnega dovoljenja za
promet;
(c) pristojni organ referenčne države članice v vseh
drugih primerih.

(a) kadar se istemu zadevnemu organu hkrati priglasijo
enake manjše spremembe tipa IA pogojev enega ali
več dovoljenj za promet istega imetnika, lahko ena
priglasitev zajema vse take spremembe v skladu s
členom 8 ali 14;

(b) kadar se hkrati predloži več sprememb pogojev istega
dovoljenja za promet, lahko ena predložitev zajema vse
take spremembe, če zadevne spremembe spadajo v
enega od primerov iz Priloge III;

(c) kadar se hkrati predloži več sprememb pogojev istega
dovoljenja za promet in spremembe ne spadajo v enega
od primerov iz Priloge III, lahko ena predložitev zajema
vse take spremembe, če pristojni organ referenčne
države članice po posvetovanju s pristojnimi organi
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zadevnih držav članic ali z Agencijo v primeru centra
liziranih dovoljenj za promet z zdravilom soglaša s
tako predložitvijo.
Predložitev iz pododstavkov (b) in (c) se opravi sočasno pri
vseh ustreznih organih na naslednji način:
(i) z eno priglasitvijo v skladu s členom 9 ali 15, kadar je
najmanj ena od sprememb manjša sprememba tipa IB
in so ostale spremembe manjše spremembe;
(ii) z eno vlogo v skladu s členom 10 ali 16, kadar je
najmanj ena od sprememb večja sprememba tipa II
in nobena od sprememb ni razširitev;
(iii) z eno vlogo v skladu s členom 19, kadar je najmanj
ena od sprememb razširitev.“
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„3.
Pristojni organ referenčne države članice oceni
predloženo vlogo. Pristojni organ referenčne države
članice lahko po potrebi od imetnika zahteva dodatne
podatke, da dopolni svojo oceno.
4.
Pristojni organ pripravi odločitev in poročilo o
oceni v 45 dneh od prejema veljavne vloge.
45-dnevni rok iz prvega pododstavka se začasno ustavi
od trenutka, ko se zahtevajo dodatni podatki iz člena 3,
do trenutka njihove predložitve.
5.
Zadevni organi v 12 dneh po prejemu odločitve
in poročila o oceni pristojnega organa referenčne
države članice sprejmejo ustrezno odločitev ter o njej
obvestijo pristojni organ referenčne države članice in
imetnika.“;

7. V členu 9 se doda odstavek 5:
„5.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spre
membo tipa IB predloži v skupini, ki vključuje spremembo
tipa II in ne vključuje razširitve. V takem primeru se upora
blja postopek predhodne odobritve iz člena 10.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spremembo
tipa IB predloži v skupini, ki vključuje razširitev. V takem
primeru se uporablja postopek iz člena 19.“
8. Člen 10 se spremeni:

(c) odstavek 6 se črta.
10. Za členom 13 se vstavi naslednje poglavje IIa:
„POGLAVJE IIa
SPREMEMBE IZKLJUČNO NACIONALNIH DOVOLJENJ ZA
PROMET

Člen 13a
Postopek priglasitve manjših sprememb tipa IA

(a) drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z nasled
njim:
„Pristojni organ referenčne države članice lahko ob
upoštevanju nujnosti zadeve rok iz prvega pododstavka
skrajša ali podaljša na 90 dni za spremembe iz dela 1
Priloge V ali za združevanje sprememb v skladu s
členom 7(2)(c).“;

1.
Pri manjši spremembi tipa IA imetnik pristojnemu
organu predloži priglasitev, ki vsebuje elemente iz Priloge
IV. Ta priglasitev se predloži v 12 mesecih po začetku
uveljavljanja spremembe.
Priglasitev pa se predloži takoj po začetku uveljavitve spre
membe pri manjših spremembah, ki zahtevajo takojšnjo
priglasitev zaradi stalnega nadzora zadevnega zdravila.

(b) doda se odstavek 6:
„6.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za
spremembo tipa II predloži v skupini, ki vključuje razši
ritev. V takem primeru se uporablja postopek iz člena
19.“

2.
V 30 dneh po prejemu priglasitve se uporabijo ukrepi
iz člena 13e.
Člen 13b
Postopek priglasitve manjših sprememb tipa IB

9. Člen 12 se spremeni:

1.
Imetnik pristojnemu organu predloži priglasitev, ki
vsebuje elemente iz Priloge IV.

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„1.
Z odstopanjem od člena 10 se uporablja
postopek iz odstavkov od 2 do 5 za pregled sprememb
v zvezi s spremembami zdravilne učinkovine zaradi
letne posodobitve cepiva proti človeški gripi.“;
(b) odstavki 3, 4 in 5 se nadomestijo z naslednjim:

Če priglasitev izpolnjuje zahtevo iz prvega pododstavka,
pristojni organ potrdi prejem formalno popolne priglasitve.
2.
Če v 30 dneh po potrditvi prejema formalno popolne
priglasitve pristojni organ imetniku ne pošlje negativnega
mnenja, se šteje, da je pristojni organ priglasitev sprejel.

L 209/8

SL

Uradni list Evropske unije

4.8.2012

Kadar pristojni organ sprejme priglasitev, se uporabijo
ukrepi iz člena 13e.

4.
V 30 dneh po končani oceni se uporabijo ukrepi iz
člena 13e.

3.
Kadar pristojni organ meni, da priglasitve ni mogoče
sprejeti, o tem obvesti imetnika in navede razloge, na
katerih je utemeljil svoje negativno mnenje.

5.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spre
membo tipa II predloži v skupini, ki vključuje razširitev. V
takem primeru se uporablja postopek iz člena 19.

V 30 dneh po prejemu negativnega mnenja lahko imetnik
pristojnemu organu predloži dopolnjeno priglasitev, v
kateri ustrezno upošteva razloge iz navedenega mnenja.

Člen 13d
Združevanje
sprememb
v
skupine
nacionalnih dovoljenj za promet

izključno

Če imetnik ne dopolni priglasitve v skladu z drugim podod
stavkom, se priglasitev šteje za zavrnjeno.

1.
Kadar se priglasi več sprememb ali se odda vloga za
več sprememb, se za vsako zahtevano spremembo pristoj
nemu organu predloži ločena priglasitev ali vloga v skladu s
členi 13a, 13b, 13c ali 19, kakor je primerno.

4.
Kadar se predloži dopolnjena priglasitev, jo pristojni
organ oceni v 30 dneh po prejemu, uporabijo pa se ukrepi
iz člena 13e.

2.

5.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spre
membo tipa IB predloži v skupini, ki vključuje spremembo
tipa II in ne vključuje razširitve. V takem primeru se upora
blja postopek predhodne odobritve iz člena 13c.

(a) kadar se istemu pristojnemu organu hkrati priglasijo
enake manjše spremembe tipa IA pogojev enega ali
več dovoljenj za promet istega imetnika, lahko ena
priglasitev zajema vse take spremembe v skladu s
členom 13a;

Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spremembo
tipa IB predloži v skupini, ki vključuje razširitev. V takem
primeru se uporablja postopek iz člena 19.

Z odstopanjem od odstavka 1 se uporablja naslednje:

(b) kadar se istemu pristojnemu organu hkrati predloži več
sprememb pogojev istega dovoljenja za promet, lahko
ena priglasitev zajema vse take spremembe, če zadevne
spremembe spadajo v enega od primerov iz Priloge III;

Člen 13c
Postopek „predhodne odobritve“ za večje spremembe
tipa II
1.
Imetnik pristojnemu organu predloži vlogo, ki
vsebuje elemente iz Priloge IV.

(c) kadar se istemu pristojnemu organu hkrati predložijo
iste spremembe pogojev enega ali več dovoljenj za
promet istega imetnika in niso zajete v pododstavku
(a) ali (b), lahko ena priglasitev zajema vse take spre
membe, če pristojni organ soglaša s tako predložitvijo.

Če vloga izpolnjuje zahteve iz prvega pododstavka, pristojni
organ potrdi prejem formalno popolne vloge.

Predložitev iz točk (b) in (c) se opravi na naslednji način:

2.
V 60 dneh po potrditvi prejema formalno popolne
vloge pristojni organ zaključi oceno.

(i) z eno priglasitvijo v skladu s členom 13b, kadar je
najmanj ena od sprememb manjša sprememba tipa
IB in so ostale spremembe manjše spremembe;

Pristojni organ članice lahko ob upoštevanju nujnosti
zadeve rok iz prvega pododstavka skrajša ali podaljša na
90 dni za spremembe iz dela 1 Priloge V ali za združevanje
sprememb v skladu s členom 13d(2)(c).

(ii) z eno vlogo v skladu s členom 13c, kadar je najmanj
ena od sprememb večja sprememba tipa II in nobena
od sprememb ni razširitev;

Rok iz prvega pododstavka je 90 dni za spremembe iz dela
2 Priloge V.

(iii) z eno vlogo v skladu s členom 19, kadar je najmanj
ena od sprememb razširitev.

3.
V rokih iz odstavka 2 lahko pristojni organ od imet
nika zahteva, da zagotovi dodatne informacije v roku, ki ga
določi pristojni organ. V tem primeru se postopek začasno
ustavi do zagotovitve takih dodatnih informacij, pristojni
organ pa lahko podaljša rok iz odstavka 2.

Člen 13e
Ukrepi za zaključek postopkov iz členov 13a do 13c
Pri sklicevanju na ta člen pristojni organ sprejme naslednje
ukrepe:
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(a) obvesti imetnika, ali je bila sprememba sprejeta ali
zavrnjena;

(a) drugi pododstavek odstavka 2 se nadomesti z nasled
njim:

(b) obvesti imetnika o razlogih za zavrnitev, kadar se spre
memba zavrne;

„Agencija lahko ob upoštevanju nujnosti zadeve rok iz
prvega pododstavka skrajša ali podaljša na 90 dni za
spremembe iz dela 1 Priloge V ali za združevanje spre
memb v skladu s členom 7(2)(c).“;

(c) po potrebi dopolni odločitev o izdaji dovoljenja za
promet v skladu s sprejeto spremembo v roku iz
odstavka 1 člena 23.
Člen 13f
Cepiva proti človeški gripi
1.
Z odstopanjem od člena 13c se uporablja postopek iz
odstavkov od 2 do 4 za pregled sprememb v zvezi s spre
membami zdravilne učinkovine zaradi letne posodobitve
cepiva proti človeški gripi.
2.
Imetnik pristojnemu organu predloži vlogo, ki
vsebuje elemente iz Priloge IV.

(b) doda se odstavek 5:
„5.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za
spremembo tipa II predloži v skupini, ki vključuje razši
ritev. V takem primeru se uporablja postopek iz člena
19.“
13. Člen 17 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 17
Ukrepi za zaključek postopkov iz členov 14 do 16

Če vloga izpolnjuje zahteve iz prvega pododstavka, pristojni
organ potrdi prejem formalno popolne vloge.
3.
Pristojni organ oceni predloženo vlogo. Po potrebi
lahko pristojni organ od imetnika zahteva dodatne podatke,
da dopolni svojo oceno.
4.
Pristojni organ sprejme odločitev v 45 dneh od
prejema formalno popolne vloge in uporabi ukrepe iz
člena 13e.
45-dnevni rok iz prvega pododstavka se začasno ustavi od
trenutka, ko se zahtevajo dodatni podatki iz člena 3, do
trenutka njihove predložitve.“

1.
Agencija pri sklicevanju na ta člen uporabi naslednje
ukrepe:
(a) obvesti imetnika o rezultatu ocene;
(b) obvesti imetnika o razlogih za zavrnitev, kadar se spre
memba zavrne;
(c) kadar je rezultat ocene pozitiven in sprememba vpliva
na pogoje sklepa Komisije o izdaji dovoljenja za
promet, lahko Agencija Komisiji pošlje svoje mnenje
in razloge zanj ter revidirane različice dokumentov iz
člena 9(4) oz. člena 34(4) Uredbe (ES) št. 726/2004,
kakor je ustrezno.

11. Člen 15 se spremeni:
(a) v odstavku 3 se tretji pododstavek nadomesti z nasled
njim:
„Če imetnik ne dopolni priglasitve v skladu z drugim
pododstavkom, se priglasitev šteje za zavrnjeno.“;

2.
Komisija v primerih iz odstavka 1(c) ob upoštevanju
mnenja Agencije in v roku iz člena 23(1a) po potrebi
spremeni sklep o izdaji dovoljenja za promet. Register
zdravil Skupnosti iz členov 13(1) in 38(1) Uredbe (ES)
št. 726/2004 se ustrezno posodobi.“
14. Člen 18 se spremeni:

(b) doda se odstavek 5:
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
„5.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za
spremembo tipa IB predloži v skupini, ki vključuje spre
membo tipa II in ne vključuje razširitve. V takem
primeru se uporablja postopek predhodne odobritve
iz člena 16.
Ta člen se ne uporablja, kadar se zahtevek za spre
membo tipa IB predloži v skupini, ki vključuje razširi
tev. V takem primeru se uporablja postopek iz člena
19.“
12. Člen 16 se spremeni:

„1.
Z odstopanjem od člena 16 se uporablja
postopek iz odstavkov od 2 do 6 za pregled sprememb
v zvezi s spremembami zdravilne učinkovine zaradi
letne posodobitve cepiva proti človeški gripi.“;
(b) odstavki 3, 4, 5 in 6 se nadomestijo z naslednjim:
„3.
Agencija oceni predloženo vlogo. Po potrebi
lahko Agencija zahteva dodatne podatke za dopolnitev
svoje ocene.
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4.
Agencija v 55 dneh od prejema formalno popolne
vloge sprejme mnenje. Mnenje Agencije o vlogi se
pošlje predlagatelju. Kadar je mnenje Agencije poziti
vno, lahko Agencija Komisiji pošlje tudi svoje mnenje
in razloge zanj ter revidirane različice dokumentov iz
člena 9(4) Uredbe (ES) št. 726/2004.

4.8.2012

za iste spremembe različnih dovoljenj za promet
zahteva predložitev ločenih podpornih podatkov za
vsako zadevno zdravilo ali ločeno oceno, specifično
za zdravilo.“;

(b) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
5.
55-dnevni rok iz odstavka 4 se začasno ustavi od
trenutka, ko se zahtevajo dodatni podatki iz odstavka 3,
do trenutka njihove predložitve.
6.
Komisija ob upoštevanju pozitivnega mnenja
Agencije po potrebi spremeni sklep o izdaji dovoljenja
za promet. Register zdravil Skupnosti iz člena 13(1)
Uredbe (ES) št. 726/2004 se ustrezno posodobi.“;
(c) odstavek 7 se črta.

„2.

V tem členu je „referenčni organ“:

(a) Agencija, kadar je najmanj eno od dovoljenj za
promet z zdravili iz odstavka 1 centralizirano dovo
ljenje za promet z zdravilom;

(b) v drugih primerih pa pristojni organ zadevne države
članice, ki ga izbere koordinacijska skupina ob
upoštevanju priporočila imetnika.“;

15. Člen 20 se spremeni:
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

(c) v odstavku 3 se prvi in drugi pododstavek nadomestita
z naslednjim:

„1.
Z odstopanjem od člena 7(1) ter členov 9, 10,
13b, 13c, 13d, 15 in 16 lahko imetnik dovoljenja za
promet izbere postopek za delitev dela iz odstavkov od
3 do 9 v naslednjih primerih:

„3.
Imetnik vsem ustreznim organom predloži
vlogo, ki vsebuje elemente iz Priloge IV, in navede
referenčni organ, ki mu daje prednost.

(a) za dovoljenja za promet iz poglavij I in II, kadar se
manjša sprememba tipa IB, večja sprememba tipa II
ali skupina sprememb iz člena 7(2) (b) ali (c), ki ne
vsebuje nobene razširitve, nanaša na več dovoljenj
za promet istega imetnika;

Koordinacijska skupina izbere referenčni organ. Če
vloga izpolnjuje zahteve iz prvega pododstavka, nave
deni referenčni organ potrdi prejem formalno popolne
vloge.“;

(b) za izključno nacionalna dovoljenja za promet iz
poglavja IIa, kadar se manjša sprememba tipa IB,
večja sprememba tipa II ali skupina sprememb iz
člena 13d(2)(b) ali (c), ki ne vsebuje nobene razši
ritve, nanaša na več dovoljenj za promet istega
imetnika;
(c) za izključno nacionalna dovoljenja za promet iz
poglavja IIa, kadar se manjša sprememba tipa IB,
večja sprememba tipa II ali skupina sprememb iz
člena 13d(2)(b) ali (c), ki ne vsebuje nobene razši
ritve, nanaša na eno dovoljenje za promet istega
imetnika v več kot eni državi članici.

(d) odstavka 4 in 5 se nadomestita z naslednjim:

„4.
Referenčni organ izda mnenje o formalno
popolni vlogi iz odstavka 3 v enem od naslednjih
rokov:

(a) v 60 dneh po potrditvi prejema formalno popolne
vloge pri manjših spremembah tipa IB ali večjih
spremembah tipa II;

(b) v 90 dneh po potrditvi prejema formalno popolne
vloge v primeru sprememb iz dela 2 Priloge V.

Za spremembe iz (a), (b) ali (c) lahko velja enak
postopek delitve dela.
Referenčni organ ali pristojni organ v primeru izključno
nacionalnega dovoljenja za promet lahko zavrne obrav
navo predložitve po postopku za delitev dela, kadar se

5.
Referenčni organ lahko ob upoštevanju nujnosti
zadeve rok iz točke (a) odstavka 4 skrajša ali podaljša
na 90 dni za spremembe iz dela 1 Priloge V ali za
združevanje sprememb v skladu s členom 7(2)(c) ali
členom 13d(2)(c).“;
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(e) odstavka 7 in 8 se nadomestita z naslednjim:
„7.
Kadar je referenčni organ Agencija, se za mnenje
iz odstavka 4 uporabita člen 9(1) in (2) ter člen 34(1)
in (2) Uredbe (ES) št. 726/2004.
Mnenje Agencije o vlogi se skupaj s poročilom o oceni
pošlje vložniku in državam članicam. Kadar je rezultat
ocene pozitiven in sprememba vpliva na pogoje sklepa
Komisije o izdaji dovoljenja za promet, lahko Agencija
Komisiji pošlje tudi svoje mnenje in razloge zanj ter
revidirane različice dokumentov iz člena 9(4) Uredbe
(ES) št. 726/2004.
Kadar Agencija izda pozitivno mnenje, se uporabi
naslednje:
(a) če je v mnenju predlagana sprememba pogojev
sklepa Komisije o izdaji dovoljenja za promet,
Komisija ob upoštevanju končnega mnenja in v
rokih iz člena 23(1a) sklepe ustrezno spremeni, če
je prejela revidirane različice dokumentov iz člena
9(4) oz. člena 34(4) Uredbe (ES) št. 726/2004.
Register zdravil Skupnosti iz členov 13(1) in
38(1) Uredbe (ES) št. 726/2004 se ustrezno poso
dobi;
(b) zadevne države članice v 60 dneh po prejemu
končnega mnenja Agencije odobrijo navedeno
končno mnenje, o tem obvestijo Agencijo in po
potrebi ustrezno spremenijo zadevna dovoljenja za
promet, če je bila dokumentacija za spremembo
dovoljenja za promet poslana zadevnim državam
članicam.
8.
Kadar je referenčni organ pristojni organ države
članice:
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dela, se kakršna koli nadaljnja predložitev za spre
membo, ki vpliva na usklajen oddelek, hkrati pošlje
vsem zadevnim državam članicam.“

16. V členu 21 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.
Z odstopanjem od poglavij I, II, IIa in III, kadar
Svetovna zdravstvena organizacija ali Unija ustrezno prizna
pandemične razmere glede človeške gripe v skladu z
Odločbo št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in
Sveta (*), lahko ustrezni organi ali Komisija v primeru
centraliziranih dovoljenj za promet izjemoma in začasno
sprejmejo spremembo pogojev dovoljenja za promet s
cepivom proti človeški gripi, čeprav manjkajo nekateri
neklinični ali klinični podatki.
___________
(*) UL L 268, 3.10.1998, str. 1.“

17. V členu 22 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.
Kadar imetnik pri zdravilih za uporabo v humani
medicini zaradi tveganja za javno zdravje ali pri zdravilih
za uporabo v veterinarski medicini zaradi tveganja za
zdravje ljudi ali živali ali za okolje na svojo pobudo
sprejme nujne varnostne ukrepe, o tem takoj obvesti
zadevne organe, pri centraliziranih dovoljenjih za promet
pa Agencijo.

Če zadevni organ ali Agencija v primeru centraliziranih
dovoljenj za promet ne vloži ugovora v 24 urah po
prejemu navedenih informacij, se nujni varnostni ukrepi
štejejo za sprejete.“

18. Člen 23 se spremeni:
(a) pošlje svoje mnenje imetniku in vsem ustreznim
organom;
(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:
(b) brez poseganja v člen 13 in v 30 dneh po prejemu
končnega mnenja ustrezni organi odobrijo nave
deno mnenje in obvestijo referenčni organ;
(c) zadevna dovoljenja za promet se v 30 dneh po
odobritvi mnenja ustrezno spremenijo, če je bila
dokumentacija za spremembo dovoljenja za promet
poslana zadevnim državam članicam.“;

„1.
Spremembe sklepa o izdaji dovoljenja za promet
na podlagi postopkov iz poglavij II in IIa se opravijo:

(a) v primeru večjih sprememb tipa II v dveh mesecih
po prejemu informacij iz člena 11(1)(c) in člena
13e(a), če je bila dokumentacija za spremembo
dovoljenja za promet poslana zadevnim državam
članicam;

(f) za odstavkom 9 se doda odstavek 10:
„10.
Kadar je bila uskladitev oddelka povzetka
glavnih značilnosti zdravila izključno nacionalnega
dovoljenja za promet dosežena s postopkom za delitev

(b) v drugih primerih v šestih mesecih po prejemu
informacij iz člena 11(1)(c) in člena 13e(a), če je
bila dokumentacija za spremembo dovoljenja za
promet poslana zadevnim državam članicam.“;
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(b) za odstavkom 1 se vstavi odstavek 1a:
„1a.
Spremembe sklepa o izdaji dovoljenja za
promet na podlagi postopkov iz poglavja III se opra
vijo:
(a) v dveh mesecih po prejemu informacij iz člena
17(1)(c) za naslednje spremembe:
(i) spremembe, ki so povezane z dodatkom nove
terapevtske indikacije ali spremembo sedanje;
(ii) spremembe, ki so povezane z dodatkom nove
kontraindikacije;
(iii) spremembe, ki so povezane s spremembo pri
odmerjanju;
(iv) spremembe, ki so povezane z dodatkom
ciljnih vrst živali, ki niso namenjene prehrani
ljudi, ali spremembo obstoječe vrste pri zdra
vilih za uporabo v veterinarski medicini;
(v) spremembe, ki so povezane z zamenjavo ali
dodatkom serotipa, seva, antigena ali kombi
nacije serotipov, sevov ali antigenov pri vete
rinarskem cepivu;
(vi) spremembe, ki so povezane s spremembami
zdravilne učinkovine sezonskega, predpande
mičnega ali pandemičnega cepiva proti
človeški gripi;
(vii) spremembe, ki so povezane s spremembami
karence za zdravilo za uporabo v veterinarski
medicini;
(viii) druge spremembe tipa II, s katerimi se uvelja
vijo spremembe sklepa o izdaji dovoljenja za
promet zaradi hujše nevarnosti za javno
zdravje ali hujše nevarnosti za zdravje živali
ali nevarnost za okolje pri zdravilih za
uporabo v veterinarski medicini;
(b) v dvanajstih mesecih po prejemu informacij iz člena
17(1)(c) v ostalih primerih.
Agencija opredeli spremembe iz točke (a)(viii) in
navede razloge za tako opredelitev.“;
(c) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:
„2.
Kadar se sklep o izdaji dovoljenja za promet
spremeni zaradi enega od postopkov iz poglavij II,
IIa, III in IV, zadevni organ ali Komisija v primeru
centraliziranih dovoljenj za promet takoj obvesti imet
nika o spremenjenem sklepu.“
19. Za členom 23 se vstavi naslednji člen 23a:

4.8.2012

„Člen 23a
Izjava o skladnosti z dogovorjenim in izvedenim načrtom
pediatričnih raziskav iz člena 28(3) Uredbe (ES)
št. 1901/2006 se vključi v tehnično dokumentacijo dovo
ljenja za promet.
Ustrezni organ v 30 dneh po zaključku zadevnega ocenje
vanja imetniku predloži potrdilo, da je izjava vključena v
tehnično dokumentacijo.“
20. Člen 24 se nadomesti z naslednjim:
„Člen 24
Uveljavitev sprememb
1.
Manjše spremembe tipa IA se lahko uveljavijo kadar
koli pred zaključkom postopkov iz členov 8, 13a in 14.
Če se priglasitev ene ali več manjših sprememb tipa IA
zavrne, imetnik preneha uporabljati zadevne spremembe
takoj po prejemu informacij iz člena 11(1)(a), člena 13e(a)
in člena 17(1)(a).
2.
Manjše spremembe tipa IB se lahko uveljavijo samo v
naslednjih primerih:
(a) za spremembe, ki so bile predložene v skladu s
postopki iz poglavja II, potem ko je pristojni organ
referenčne države članice obvestil imetnika, da je sprejel
priglasitev v skladu s členom 9, ali potem ko se prigla
sitev šteje za sprejeto v skladu s členom 9(2);
(b) za spremembe, ki so bile predložene v skladu s
postopki iz poglavja IIa, potem ko je pristojni organ
obvestil imetnika, da je sprejel priglasitev v skladu s
členom 13b, ali potem ko se priglasitev šteje za spre
jeto v skladu s členom 13b(2);
(c) za spremembe, ki so bile predložene po postopkih iz
poglavja III, potem ko je Agencija obvestila imetnika, da
je njeno mnenje iz člena 15 pozitivno, ali potem ko se
mnenje šteje za pozitivno v skladu s členom 15(2);
(d) za spremembe, ki so bile predložene po postopku iz
člena 20, potem ko je ustrezni organ obvestil imetnika,
da je njegovo mnenje pozitivno.
3.
Večje spremembe tipa II se lahko uveljavijo samo v
naslednjih primerih:
(a) za spremembe, ki so bile predložene po postopkih iz
poglavja II, 30 dni potem, ko je pristojni organ refe
renčne države članice obvestil imetnika, da je sprejel
spremembo v skladu s členom 10, če so bili potrebni
dokumenti za spremembo dovoljenja za promet pred
loženi zadevnim državam članicam. Kadar se je začel
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skladu s poglavjem 4 Direktive 2001/82/ES ali poglavjem 4
Direktive 2001/83/ES, uveljavijo v časovnem okviru, za
katerega se dogovorita imetnik in pristojni organ referenčne
države članice po posvetovanju z drugimi ustreznimi orga
ni.“

arbitražni postopek v skladu s členom 13, imetnik ne
uveljavi spremembe, dokler iz arbitražnega postopka ne
izhaja, da je sprememba sprejeta;

(b) za spremembe, ki so bile predložene v skladu s
postopki iz poglavja IIa, potem ko je pristojni organ
imetnika obvestil, da je sprejel spremembo v skladu s
členom 13c;

21. Naslov Priloge III se nadomesti z naslednjim besedilom:

(c) za spremembe, ki so bile predložene v skladu s
postopki iz poglavja III, potem ko je Agencija imetnika
obvestila, da je njeno mnenje iz člena 16 pozitivno,
razen če gre za spremembo iz člena 23(1a)(a).

22. Za členom 24 se vstavi naslednji člen 24a:

„Primeri združevanja sprememb v skupine v skladu s
členom 7(2)(b) in členom 13d(2)(b)“.

„Člen 24a
Spremembe iz člena 23(1a)(a) se lahko uveljavijo samo
potem, ko Komisija spremeni sklep o izdaji dovoljenja
za promet in o tem obvesti imetnika;

(d) za spremembe, ki so bile predložene po postopku iz
člena 20, 30 dni potem, ko je referenčni organ obvestil
imetnika, da je njegovo mnenje pozitivno, če so bili
potrebni dokumenti za spremembo dovoljenja za
promet predloženi zadevnim državam članicam; razen
če se je začel arbitražni postopek v skladu s členom 13
ali razen če se postopek nanaša na spremembo centra
liziranega dovoljenja za promet iz člena 23(1a)(a).

Uporaba nacionalnih določb pri spremembah izključno
nacionalnih dovoljenj za promet
Države članice, ki v skladu s členom 23b(4) Direktive
2001/83 lahko nadaljujejo z uporabo nacionalnih določb
pri spremembah izključno nacionalnih dovoljenj za promet,
so navedene v Prilogi VI k tej uredbi.“

23. Doda se Priloga, določena v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2
Prehodne ureditve

Kadar se je začel arbitražni postopek v skladu s členom
13 ali kadar se postopek za delitev dela nanaša na
spremembo centraliziranega dovoljenja za promet iz
člena 23(1a)(a), imetnik ne uveljavi spremembe, dokler
iz arbitražnega postopka ne izhaja, da je sprememba
sprejeta, ali dokler ni sprejet sklep Komisije, ki spre
minja sklep o izdaji dovoljenja za promet.

4.
Razširitev se lahko začne izvajati, ko ustrezni organ,
pri razširitvah centraliziranih dovoljenj za promet z zdravili
pa Komisija, spremeni sklep o izdaji dovoljenja za promet z
zdravilom in o tem obvesti imetnika.

Od 2. novembra 2012 se začnejo uporabljati naslednje spre
membe:

(a) v členu 23(1) Uredbe (ES) št. 1234/2008 se sklicevanje „iz
poglavij II in III“ nadomesti z „iz poglavja II“;

(b) pododstavek (a) v členu 23(1) Uredbe (ES) št. 1234/2008 se
črta.

Člen 3
Začetek veljavnosti in uporaba
5.
Nujni varnostni ukrepi in spremembe, povezane z
varnostnimi vprašanji, se uveljavijo v časovnem okviru, za
katerega se dogovori imetnik z ustreznim organom, pri
centraliziranih dovoljenjih za promet z zdravili pa z Agen
cijo.

1.
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem
listu Evropske unije.

2.
Z odstopanjem od prvega pododstavka se nujni varnostni
ukrepi in spremembe, povezane z varnostnimi vprašanji, ki
se nanašajo na dovoljenja za promet z zdravili, izdana v

Uporabljati se začne 2. novembra 2012.

Točke 10, 15, 18(a) in (c), 21, 22 in 23 člena 1 pa se začnejo
uporabljati 4. avgusta 2013.
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Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. avgusta 2012
Za Komisijo
Predsednik
José Manuel BARROSO

PRILOGA
„PRILOGA VI
Seznam držav članic iz člena 24a
Republika Bolgarija,
Zvezna republika Nemčija.“
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 713/2012
z dne 3. avgusta 2012
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
določa merila, po katerih Komisija določi standardne
vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in
obdobja iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni
dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe (EU)
št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih
podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na
dan objave v Uradnem listu Evropske unije –

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne
22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih
trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode
(Uredba o enotni SUT) (1),

(2)

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z
dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za uporabo
Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave
ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti člena 136(1)
Uredbe,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.

ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida
večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga

Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske
unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 3. avgusta 2012
Za Komisijo
V imenu predsednika
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 299, 16.11.2007, str. 1.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

0702 00 00

TR
XS
ZZ

69,6
32,3
51,0

0707 00 05

TR
ZZ

100,7
100,7

0709 93 10

TR
ZZ

107,2
107,2

0805 50 10

AR
TR
UY
ZA
ZZ

91,9
91,0
101,4
100,8
96,3

0806 10 10

CL
EG
IL
IN
MA
MX
TN
TR
ZZ

226,1
235,3
138,6
210,3
194,2
186,2
203,8
145,6
192,5

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
US
ZA
ZZ

173,9
87,6
118,3
124,3
165,5
101,5
128,5

0808 30 90

AR
CL
ZA
ZZ

200,3
139,3
102,8
147,5

0809 29 00

TR
ZZ

416,8
416,8

0809 30

TR
ZZ

164,1
164,1

0809 40 05

BA
IL
MK
ZZ

64,6
69,8
70,3
68,2

Standardna uvozna vrednost

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (ES) št. 1833/2006 (UL L 354, 14.12.2006, str. 19). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga
porekla“.
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SKLEPI
SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE
z dne 17. julija 2012
o prenosu pooblastil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij
(ECB/2012/15)
(2012/458/EU)
IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
ob upoštevanju Sklepa ECB/2011/8 z dne 21. junija 2011 o
postopkih akreditiranja za proizvodnjo eurobankovcev na
področjih varstva okolja ter zdravja in varnosti (1) ter zlasti
člena 2(3) Sklepa,

ob upoštevanju Sklepa ECB/2010/22 z dne 25. novembra 2010
o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na
področju kakovosti (2) in zlasti člena 2(4) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

Prenos pooblastil
Izvršilni odbor prenese na člana Izvršilnega odbora, ki je
pristojen za Direktorat za bankovce, pooblastila za izvajanje
naslednjih nalog:
(a) podelitev ali obnovitev polne akreditacije na področju kako
vosti v skladu s členom 3(4) in členom 7 Sklepa
ECB/2010/22;
(b) podelitev ali podaljšanje začasne akreditacije na področju
kakovosti v skladu s členom 4(3) in členom 10 Sklepa
ECB/2010/22;
(c) podelitev ali obnovitev akreditacije na področju varstva
okolja v skladu s členom 6 Sklepa ECB/2011/8;

(1)

(2)

Izvršilni odbor je pristojen za sprejemanje vseh odločitev
v zvezi z izdelovalčevo akreditacijo na področjih varstva
okolja ter zdravja in varnosti v skladu s členom 2(3)
Sklepa ECB/2011/8 in akreditacijo na področju kakovosti
v skladu s členom 2(4) Sklepa ECB/2010/22 (v nadalj
njem besedilu skupaj: akreditacije) ter za prenos poobla
stil za podelitev, obnovitev ali podaljšanje akreditacij na
enega ali več svojih članov.

Vsako leto se podeli ali obnovi veliko posameznih akre
ditacij, ki so predmet sklepov ECB/2011/8 in
ECB/2010/22. Izvršilni odbor zato meni, da je za
dodatno racionalizacijo postopka akreditiranja nujno in
primerno, da se njegovo pooblastilo za podelitev, obno
vitev ali podaljšanje akreditacij prenese na člana Izvršil
nega odbora, ki je pristojen za Direktorat za bankovce.

(d) podelitev ali obnovitev akreditacije na področju zdravja in
varnosti v skladu s členom 8 Sklepa ECB/2011/8.
Člen 2
Obveznost poročanja
Član Izvršilnega odbora, ki je pristojen za Direktorat za
bankovce, mora Izvršilnemu odboru predložiti letno poročilo
o odločitvah o akreditacijah, ki jih je sprejel v skladu s
členom 1.
Člen 3
Začetek veljavnosti
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske
unije.

V Frankfurtu na Majni, 17. julija 2012
(3)

Da bi se zavarovala kolektivna odgovornost Izvršilnega
odbora, bi moral član Izvršilnega odbora, na katerega je
pristojnost prenesena, Izvršilnemu odboru predložiti
letno poročilo o odločitvah o akreditacijah –

(1) UL L 176, 5.7.2011, str. 52.
(2) UL L 330, 15.12.2010, str. 14.

Predsednik ECB
Mario DRAGHI
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POPRAVKI

Popravek Sklepa Političnega in varnostnega odbora EUPOL COPPS/1/2012 z dne 3. julija 2012 o imenovanju
vodje policijske misije Evropske unije za Palestinska ozemlja (EUPOL COPPS)
(Uradni list Evropske unije L 186 z dne 14. julija 2012)
Naslov na naslovnici in na strani 31, številka Sklepa:
besedilo:

„(2012/383/EU)“

se glasi:

„(2012/383/SZVP)“.
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Cena naročnine 2012 (brez DDV, skupaj s stroški pošiljanja z navadno pošto)
Uradni list EU, seriji L + C, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

1 200 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, papirna različica + letni DVD

22 uradnih jezikov EU

1 310 EUR na leto

Uradni list EU, serija L, samo papirna različica

22 uradnih jezikov EU

840 EUR na leto

Uradni list EU, seriji L + C, mesečni zbirni DVD

22 uradnih jezikov EU

100 EUR na leto

Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila),
DVD, ena izdaja na teden

Večjezično: 23 uradnih
jezikov EU

200 EUR na leto

Uradni list EU, serija C – natečaji

Jezik(-i) v skladu z
natečajem(-i)

50 EUR na leto

Naročilo na Uradni list Evropske unije, ki izhaja v uradnih jezikih Evropske unije, je na voljo v 22 jezikovnih
različicah. Uradni list je sestavljen iz serije L (Zakonodaja) in serije C (Informacije in objave).
Na vsako jezikovno različico se je treba naročiti posebej.
V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 920/2005, objavljeno v Uradnem listu L 156 z dne 18. junija 2005, institucije
Evropske unije začasno niso obvezane sestavljati in objavljati vseh pravnih aktov v irščini, zato se Uradni list
v irskem jeziku prodaja posebej.
Naročilo na Dopolnilo k Uradnemu listu (serija S – razpisi za javna naročila) zajema vseh 23 uradnih jezikovnih
različic na enem večjezičnem DVD-ju.
Na zahtevo nudi naročilo na Uradni list Evropske unije pravico do prejemanja različnih prilog k Uradnemu listu.
Naročniki so o objavi prilog obveščeni v „Obvestilu bralcu“, vstavljenem v Uradni list Evropske unije.

Prodaja in naročila
Naročilo na razne plačljive periodične publikacije, kot je naročilo na Uradni list Evropske unije, je možno pri naših
komercialnih distributerjih. Seznam komercialnih distributerjev je na spletnem naslovu:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nudi neposreden in brezplačen dostop do prava Evropske unije. To
spletišče omogoča pregled Uradnega lista Evropske unije, zajema pa tudi pogodbe,
zakonodajo, sodno prakso in pripravljalne akte za zakonodajo.
Za boljše poznavanje Evropske unije preglejte spletišče http://europa.eu
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