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Predlog spremembe 28
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije. 

Or. fr

Obrazložitev

Ti zakonodajni predlogi omogočajo farmacevtskim družbam neposredno oglaševanje. Kaže, 
da Evropska komisija predlaga spremembo veljavne zakonodaje le, da bi ugodila poslovnim 
interesom farmacevtskih družb s širjenjem njihovih trgov. To ni v interesu ne evropskih 
državljanov ne držav članic. Prav nasprotno, predlogi prinašajo večje stroške in tveganje za 
bolnike, zato morajo biti v celoti pregledani. 

Predlog spremembe 29
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
–

Predlog za zavrnitev

Evropski parlament zavrača predlog 
Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Predlog ni utemeljen. Ne določa ustrezne strategije obveščanja glede na potrebe bolnikov, 
temveč je osredinjen le na to, da bi industrijski sektor dobil pridobitno pravico za razširjanje 
„informacij“. Razlikovanje med oglaševanjem in informacijami je zabrisano, kar je najbolj 
razvidno iz poskusa, da bi dovolili objavo „informacij“ v tiskanih medijih. Ustrezna strategija 
obveščanja mora biti veliko obširnejša, voditi pa jo morajo oblasti, ne farmacevtska podjetja. 
Nova Komisija mora pripraviti nov predlog, da ga ne bo treba Evropskemu parlamentu v 
celoti predelati.
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Predlog spremembe 30
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa usklajene predpise o oglaševanju 
zdravil za uporabo v humani medicini. 
Direktiva zlasti prepoveduje oglaševanje 
zdravil na recept, namenjeno širši javnosti.

(1) Direktiva Sveta 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa usklajene predpise o oglaševanju 
zdravil za uporabo v humani medicini. 
Direktiva zlasti prepoveduje oglaševanje 
zdravil na recept, namenjeno širši javnosti, 
da bi zavarovali javno zdravje.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je opomniti, da sta izdajanje zdravil na recept in prepoved oglaševanja zdravil na 
recept ukrepa, namenjena varovanju javnega zdravja.

Predlog spremembe 31
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Direktiva Sveta 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa usklajene predpise o oglaševanju 
zdravil za uporabo v humani medicini. 
Direktiva zlasti prepoveduje oglaševanje 
zdravil na recept, namenjeno širši javnosti.

(1) Direktiva Sveta 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
določa usklajene predpise o oglaševanju 
zdravil za uporabo v humani medicini. 
Direktiva zlasti prepoveduje oglaševanje 
zdravil na recept, namenjeno širši javnosti, 
da bi zavarovali zdravje ljudi.

Or. en
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Obrazložitev

Pomembno je opomniti, da je prepoved oglaševanja zdravil na recept ukrep, namenjen 
varovanju javnega zdravja.

Predlog spremembe 32
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje 
bolniku). Kar zadeva informacije, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet zagotavlja 
širši javnosti, pa Direktiva zgolj določa, da 
nekatere dejavnosti informiranja niso 
zajete s predpisi o oglaševanju, in ne 
predvideva usklajenega okvira glede 
vsebine in kakovosti nepromocijskih 
informacij o zdravilih ali glede kanalov, 
preko katerih se lahko te informacije širijo.

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje 
bolniku). Kar zadeva informacije, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet zagotavlja 
širši javnosti, pa Direktiva zgolj določa, da 
nekatere dejavnosti informiranja niso 
zajete s predpisi o oglaševanju, in ne 
predvideva usklajenega okvira glede 
vsebine in kakovosti nepromocijskih 
informacij o zdravilih v okviru širše 
strategije informiranja bolnikov. Poleg 
tega direktiva ne zagotavlja kanalov, preko 
katerih se lahko te informacije širijo, ter ne 
določa, da morajo biti navodila za 
uporabo prijazna bolnikom in da morajo 
ustrezati potrebam bolnikov. Navodila za 
uporabo bi bilo zato treba spremeniti v 
navodila za bolnike.

Or. en

Obrazložitev

Glavna točka, o kateri so široko razpravljale in jo kot takšno priznale države članice in 
zainteresirane strani, podprl pa jo je tudi farmacevtski forum, je potreba po širši in celovitejši 
„strategiji obveščanja bolnikov“, vključno z zavezanostjo k zdravstveni pismenosti. Sedanja 
navodila za uporabo niso prijazna do bolnika in ne ustrezajo dejanskim potrebam bolnikov. 
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Delo Evropske agencije za zdravila za izboljšanje berljivosti bolniku prijaznih navodil za 
uporabo se mora nadaljevati, nacionalni regulativni organi pa bi ga morali posnemati kot 
zgled dobre prakse.

Predlog spremembe 33
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje 
bolniku). Kar zadeva informacije, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet zagotavlja 
širši javnosti, pa Direktiva zgolj določa, da 
nekatere dejavnosti informiranja niso 
zajete s predpisi o oglaševanju, in ne 
predvideva usklajenega okvira glede 
vsebine in kakovosti nepromocijskih 
informacij o zdravilih ali glede kanalov, 
preko katerih se lahko te informacije 
širijo.

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje 
bolniku). Te predpise bi bilo treba 
izboljšati in bolje izvajati, da bi upoštevali 
boljšo berljivost teh dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in „informacij“, ki jih 
širi imetnik dovoljenja za promet. Najprej je treba zagotoviti, da bodo uradno odobrena 
navodila za uporabo uporabnejša in dostopnejša za bolnike, in sicer z zagotovitvijo, da bodo 
farmacevtska podjetja dosledno uresničevala svoje obveznosti v zvezi z embalažo zdravil in 
navodili za uporabo (tj. posvetovanja s ciljnimi skupinami bolnikov) (uresničevanje člena 59 
Direktive 2001/83/ES, ki je bila spremenjena z Direktivo 2004/27/ES).
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Predlog spremembe 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 2 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje 
bolniku). Kar zadeva informacije, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet zagotavlja
širši javnosti, pa Direktiva zgolj določa, da 
nekatere dejavnosti informiranja niso 
zajete s predpisi o oglaševanju, in ne 
predvideva usklajenega okvira glede 
vsebine in kakovosti nepromocijskih 
informacij o zdravilih ali glede kanalov, 
preko katerih se lahko te informacije širijo.

(2) Na področju informacij Direktiva 
2001/83/ES določa podrobne predpise o 
dokumentih, ki jih je treba priložiti 
dovoljenju za promet in so namenjeni 
obveščanju: povzetek značilnosti zdravila 
(ki se posreduje zdravstvenim delavcem) in 
navodila za uporabo (vstavljena v 
embalažo zdravila, ko se to posreduje
bolniku). Kar zadeva informacije, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet daje na voljo 
bolnikom in širši javnosti, pa Direktiva 
zgolj določa, da nekatere dejavnosti 
informiranja niso zajete s predpisi o 
oglaševanju, in ne predvideva usklajenega 
okvira glede vsebine in kakovosti 
nepromocijskih informacij o zdravilih ali 
glede kanalov, preko katerih se lahko te 
informacije dajejo na voljo.
(Predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo; ob njegovem 
sprejetju so potrebne ustrezne prilagoditve 
v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
širši javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki oziroma širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).
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Predlog spremembe 35
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 88a Direktive 
2001/83/ES je Komisija 20. decembra 
2007 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila Sporočilo „Poročilo o obstoječi 
praksi glede zagotavljanja informacij o 
zdravilih bolnikom“. Poročilo ugotavlja, 
da so države članice sprejele različne 
predpise in prakse glede zagotavljanja 
informacij, zaradi česar bolniki in širša 
javnost nimajo enakega dostopa do 
informacij o zdravilih.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Regulativne organe bi bilo treba spodbujati, da postanejo proaktivnejši in preglednejši 
ponudniki informacij, da bi zagotovili popoln dostop javnosti do podatkov o 
uspešnosti/učinkovitosti in varnosti zdravil (in njihovih različic) tako pred trženjem zdravila 
kot potem, ko je zdravilo dano na trg.

Predlog spremembe 36
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 88a Direktive 
2001/83/ES je Komisija 20. decembra 
2007 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila Sporočilo „Poročilo o obstoječi 
praksi glede zagotavljanja informacij o 
zdravilih bolnikom“. Poročilo ugotavlja, da 
so države članice sprejele različne predpise 
in prakse glede zagotavljanja informacij, 
zaradi česar bolniki in širša javnost nimajo 

(3) Na podlagi člena 88a Direktive 
2001/83/ES je Komisija 20. decembra 
2007 Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila Sporočilo „Poročilo o obstoječi 
praksi glede zagotavljanja informacij o 
zdravilih bolnikom“. Poročilo ugotavlja, da 
so države članice sprejele različne predpise 
in prakse glede zagotavljanja informacij, 
zaradi česar bolniki in širša javnost nimajo 
enakega dostopa do informacij v priloženih 
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enakega dostopa do informacij o zdravilih. navodilih za uporabo in v povzetku 
značilnosti zdravila. Take neupravičene 
razlike pri dostopanju do informacij, ki so 
v drugih državah članicah javno 
dostopne, je treba odpraviti.

Or. en

Obrazložitev

Na voljo morajo biti vse informacije ne glede na resnost bolezni.

Predlog spremembe 37
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V Direktivi 2001/83/ES so za 
pristojne organe določene obveznosti 
glede preglednosti v zvezi z znanstvenimi 
informacijami. Izkazalo pa se je, da 
pristojni organi omejujejo dostop širše 
javnosti do informacij zaradi širokega 
razlaganja poslovne zaupnosti. Da bi 
preprečili takšne različne prakse, je treba 
razjasniti obveznosti pristojnih organov za 
zagotavljanje dostopa širše javnosti do 
informacij.

Or. en

Predlog spremembe 38
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) V Direktivi 2001/83/ES so za 
nacionalne pristojne organe določene 
obveznosti glede preglednosti na področju 
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znanstvenih informacij, vendar po 
izkušnjah, pridobljenih z uporabo 
sedanjega zakonskega okvira, kažejo, da 
nacionalni pristojni organi v nekaterih 
primerih omejujejo dostop širše javnosti 
do informacij zaradi preširoke razlage 
poslovne zaupnosti.

Or. en

Obrazložitev

Regulativne organe bi bilo treba spodbujati, da postanejo proaktivnejši in preglednejši 
ponudniki informacij, da bi zagotovili popoln dostop javnosti do podatkov o 
uspešnosti/učinkovitosti in varnosti zdravil (in njihovih različic) tako pred trženjem zdravila 
kot potem, ko je zdravilo dano na trg.

Predlog spremembe 39
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve 
možnosti farmacevtskih družb za 
zagotavljanje informacij posledica dejstva,
da se razlika med pojmoma oglaševanja in 
obveščanja v Skupnosti ne razlaga 
usklajeno.

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da se razlika med pojmoma 
oglaševanja in obveščanja v Uniji ne 
razlaga usklajeno, kar pomeni, da je 
javnost lahko izpostavljena prikritemu 
oglaševanju.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo (4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
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obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve možnosti 
farmacevtskih družb za zagotavljanje 
informacij posledica dejstva, da se razlika 
med pojmoma oglaševanja in obveščanja v 
Skupnosti ne razlaga usklajeno.

obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve možnosti 
farmacevtskih družb za zagotavljanje 
informacij posledica dejstva, da se razlika 
med pojmoma oglaševanja in obveščanja v 
Skupnosti ne razlaga usklajeno. Da bi 
bolnikom zagotovili varnost, bi bilo treba 
oba pojma opredeliti in razlagati enotno v 
vseh državah članicah EU

Or. en

Obrazložitev

Da bi vsem bolnikom v EU zagotovili enakovredni dostop do informacij in varnost ter da bi 
zavarovali javno zdravje, je treba jasno razmejiti med „informacijami“ in „oglaševanjem“. 
Bistveno je usklajeno razumevanje in razlaganje teh pojmov v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 41
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve 
možnosti farmacevtskih družb za 
zagotavljanje informacij posledica dejstva,
da se razlika med pojmoma oglaševanja in 
obveščanja v Skupnosti ne razlaga 
usklajeno.

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da razlika med pojmoma 
oglaševanja in obveščanja v Skupnosti ni 
jasna, zaradi česar je širša javnost 
izpostavljena prikritemu oglaševanju.

Or. en

Obrazložitev

Različne razlage pojmov oglaševanje in informacije lahko vodi v izpostavljenost javnosti 
prikritemu oglaševanju.
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Predlog spremembe 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve možnosti 
farmacevtskih družb za zagotavljanje
informacij posledica dejstva, da se razlika 
med pojmoma oglaševanja in obveščanja v 
Skupnosti ne razlaga usklajeno.

(4) Izkušnje, pridobljene z uporabo 
obstoječega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale, da so nekatere omejitve možnosti 
farmacevtskih družb za dajanje informacij 
na voljo bolnikom in širši javnosti
posledica dejstva, da se razlika med 
pojmoma oglaševanja in obveščanja v 
Skupnosti ne razlaga usklajeno.
(Predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo; ob njegovem 
sprejetju so potrebne ustrezne prilagoditve 
v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
širši javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 43
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 6 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Različni nacionalni ukrepi prav tako 
verjetno vplivajo na pravilno delovanje 
notranjega trga za zdravila, saj možnosti 
imetnikov dovoljenja za promet za širjenje
informacij o zdravilih v državah članicah 
niso enake, medtem ko lahko ima 

(6) Različni nacionalni ukrepi prav tako 
verjetno vplivajo na pravilno delovanje 
notranjega trga za zdravila, saj možnosti 
imetnikov dovoljenja za promet za 
obveščanje o zdravilih v državah članicah 
niso enake, medtem ko lahko imajo 
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informacija, ki se širi v eni državi članici,
učinek v drugi državi članici. Ta vpliv bo 
večji pri zdravilih, katerih informacije o 
zdravilu (povzetek značilnosti zdravila in 
navodila za uporabo) so usklajene na ravni 
Skupnosti. To vključuje zdravila, ki so jih 
odobrile države članice na podlagi okvira 
vzajemnega priznavanja iz poglavja IV 
naslova III Direktive 2001/83/ES.

obvestila v eni državi članici učinek v 
drugi državi članici. Ta vpliv bo večji pri 
zdravilih, katerih informacije o zdravilu 
(povzetek značilnosti zdravila in navodila 
za uporabo) so usklajene na ravni 
Skupnosti. To vključuje zdravila, ki so jih 
odobrile države članice na podlagi okvira 
vzajemnega priznavanja iz poglavja IV 
naslova III Direktive 2001/83/ES.

Or. en

Obrazložitev

Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in „informacij“, ki jih 
širi imetnik dovoljenja za promet, zato se je bolje sklicevati na „obveščanje“ s strani imetnika 
dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 44
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih.

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da bi zmanjšali
razlike v dostopu do relevantnih, 
neodvisnih in primerljivih informacij o 
učinku na zdravje ter zaščitili bolnike 
pred zavajajočimi ali pristranskimi 
informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Koristne informacije bolnikov o zdravilih morajo biti primerljive, da se bodo lahko bolniki 
poučili o različnih razpoložljivih zdravljenjih in o tem, kaj lahko pričakujejo od njih, ter se 
tako odločijo (ali sodelujejo pri odločitvi) ozaveščeno. Oglaševanje zdravil na recept je treba 
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strožje prepovedati in ne dovoliti pod krinko „informacij“. „Kakovostna“, „objektivna“ in 
„nepromocijska“ merila so nejasna in povsem nerealistična, če je vir „informacij“ imetnik 
dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 45
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih.

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da bi zmanjšali
razlike v dostopu do relevantnih, 
neodvisnih in primerljivih informacij o 
učinku na zdravje ter zaščitili bolnike 
pred zavajajočimi ali pristranskimi 
informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Koristne informacije bolnikov o zdravilih morajo biti primerljive, da se bodo lahko bolniki 
poučili o različnih razpoložljivih zdravljenjih in o tem, kaj lahko pričakujejo od njih, ter se 
tako odločijo (ali sodelujejo pri odločitvi) ozaveščeno. Oglaševanje zdravil na recept je treba 
strožje prepovedati in ne dovoliti pod krinko „informacij“. „Kakovostna“, „objektivna“ in 
„nepromocijska“ merila so nejasna in nerealistična, če je vir „informacij“ imetnik dovoljenja 
za promet.

Predlog spremembe 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo 
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih.

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo 
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih, pri čemer mora biti 
poudarek na interesih bolnikov. Imeti 
morajo pravico do lahkega dostopa do 
nekaterih informacij, kot so povzetek 
značilnosti zdravila ter priložena navodila 
za uporabo v elektronski ali tiskani obliki.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih, zato se je treba osredotočiti nanje in na njihove 
interese. Treba je jasno navesti, da imajo bolniki pravico do določenih informacij, ne pa, da 
ima farmacevtska industrija pravico do širjenja informacij.

Predlog spremembe 47
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 7 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo 
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 

(7) Glede na zgoraj navedeno in ob 
upoštevanju tehnološkega napredka v zvezi 
s sodobnimi komunikacijskimi orodji ter 
dejstva, da postajajo bolniki po vsej 
Evropski uniji na področju zdravstvenega 
varstva vse dejavnejši, je treba spremeniti 
obstoječo zakonodajo, da se zmanjšajo 
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 



PE441.215v02-00 16/175 AM\817858SL.doc

SL

informacij o zdravilih. informacij o zdravilih. Zato so potrebna 
odobrena in registrirana spletna mesta za 
neodvisne, objektivne in nepromocijske 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Odobrena in registrirana spletna mesta bodo glavni kanal za zagotavljanje kakovostnih 
informacij o zdravju.

Predlog spremembe 48
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
pomemben vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 
olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov. Imetniki 
dovoljenja za promet so lahko dragocen vir 
nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje
specifičnih informacij o zdravilih širši 
javnosti. Prepoved oglaševanja zdravil na 
recept, namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti.

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati glavni vir 
informacij o zdravilih za širšo javnost. 
Države članice morajo olajšati dostop 
državljanov do kakovostnih informacij 
prek ustreznih kanalov. Imetniki dovoljenja 
za promet so lahko dragocen vir 
nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za dajanje 
specifičnih informacij o zdravilih na voljo
širši javnosti v sklopu širše strategije za 
zagotavljanje informacij bolnikom. 
Prepoved oglaševanja zdravil na recept, 
namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti. Določbe te direktive o dajanju na 
voljo informacij s strani imetnikov 
dovoljenj ne posegajo v razmerje med 
bolniki in njihovimi zdravniki in bi 
morale prispevati k večji obveščenosti 
bolnikov. Za boljše informiranje bolnikov 
in s tem boljše zdravstvene izide zanje je 
treba povečati kakovost in točnost 
informacij. Te informacije morajo 
temeljiti na znanstvenih merilih.
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Or. en

Obrazložitev

Informacije morajo temeljiti na znanstvenih merilih, da bo imela širša javnost jamstvo o 
zanesljivosti informacij.

Predlog spremembe 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
pomemben vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 
olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov.
Imetniki dovoljenja za promet so lahko 
dragocen vir nepromocijskih informacij o 
svojih zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje 
specifičnih informacij o zdravilih širši 
javnosti. Prepoved oglaševanja zdravil na 
recept, namenjenega širši javnosti, je 
treba ohraniti.

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati glavni vir 
informacij o zdravilih za širšo javnost. Že 
sedaj obstaja veliko neodvisnih informacij 
o zdravilih, ki jih posredujejo na primer 
nacionalni organi ali zdravstveni delavci, 
vendar se stanje zelo razlikuje med 
državami članicami in med različnimi 
proizvodi, ki so na voljo. Države članice in 
Komisija si morajo bolj prizadevati, da bi 
olajšale dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov.

Or. en

Predlog spremembe 50
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
pomemben vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci bi morali ostati glavni
vir informacij o zdravilih za širšo javnost. 
Države članice morajo olajšati dostop 
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olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov. Imetniki 
dovoljenja za promet so lahko dragocen
vir nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje
specifičnih informacij o zdravilih širši 
javnosti. Prepoved oglaševanja zdravil na 
recept, namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti.

državljanov do kakovostnih informacij 
prek ustreznih kanalov. Ne glede na 
pomembno vlogo, ki jo imajo pristojni 
nacionalni organi in zdravstveni delavci 
pri boljšem obveščanju bolnikov in širše 
javnosti, so lahko imetniki dovoljenja za 
promet dodaten vir nepromocijskih 
informacij o svojih zdravilih. Ta direktiva 
mora zato vzpostaviti pravni okvir za 
imetnike dovoljenja za promet za dajanje
specifičnih informacij o zdravilih na voljo
širši javnosti. Prepoved oglaševanja zdravil 
na recept, namenjenega širši javnosti, je 
treba ohraniti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da so pristojni nacionalni organi in zdravstveni delavci najpomembnejši 
in glavni vir zanesljivih in objektivnih informacij o zdravilih za bolnike in širšo javnost. 
Imetniki dovoljenja za promet lahko nudijo dodatne informacije, ne morejo pa nadomestiti 
pristojnih nacionalnih organov in zdravstvenih delavcev.

Predlog spremembe 51
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
pomemben vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 
olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov.
Imetniki dovoljenja za promet so lahko 
dragocen vir nepromocijskih informacij o 
svojih zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje 
specifičnih informacij o zdravilih širši 
javnosti. Prepoved oglaševanja zdravil na 
recept, namenjenega širši javnosti, je treba 

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati glavni vir 
informacij o zdravilih za širšo javnost. 
Države članice morajo olajšati dostop 
državljanov do kakovostnih informacij 
prek ustreznih kanalov. Prepoved 
oglaševanja zdravil na recept, namenjenega 
širši javnosti, je treba ohraniti.
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ohraniti.

Or. en

Obrazložitev

Poudariti je treba, da namen novih določb ni posegati v razmerje med bolnikom in 
zdravstvenim delavcem, pač pa ga podpreti. V zelo konkurenčnem okolju morajo podjetja 
svoje proizvode promovirati bolj kot uporabo drugih preventivnih in kurativnih možnosti, zato 
bodo vse njihove „informacije“ po definiciji promocijskega značaja.

Predlog spremembe 52
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
pomemben vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 
olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov. Imetniki 
dovoljenja za promet so lahko dragocen vir 
nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje specifičnih 
informacij o zdravilih širši javnosti. 
Prepoved oglaševanja zdravil na recept, 
namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti.

(8) Pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci morajo ostati 
poglavitni vir informacij o zdravilih za 
širšo javnost. Države članice morajo 
olajšati dostop državljanov do kakovostnih 
informacij prek ustreznih kanalov. Imetniki 
dovoljenja za promet so lahko dragocen vir 
nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za širjenje specifičnih 
informacij o zdravilih širši javnosti. 
Prepoved oglaševanja zdravil na recept, 
namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti.

Or. fr

Predlog spremembe 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 8 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Ne glede na pomembno vlogo, ki jo 
imajo pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci pri boljšem obveščanju 
bolnikov in širše javnosti, so lahko 
imetniki dovoljenja za promet dodaten vir 
nepromocijskih informacij o svojih 
zdravilih. Ta direktiva mora zato 
vzpostaviti pravni okvir za imetnike 
dovoljenja za promet za dajanje 
specifičnih informacij o zdravilih na voljo 
širši javnosti. Prepoved oglaševanja 
zdravil na recept, namenjenega širši 
javnosti, je treba ohraniti.

Or. en

Predlog spremembe 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev.

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
primerno omejiti področje uporabe te 
direktive na zagotavljanje informacij o 
zdravilih na recept, odobrenih s strani 
pristojnih organov, ki jih da na voljo 
imetnik dovoljenja, saj trenutni predpisi 
Skupnosti omogočajo oglaševanje zdravil 
brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev.

Or. en

Predlog spremembe 55
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev.

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
primerno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev. Ta 
direktiva državam članicam nalaga, da 
morajo imetnikom dovoljenja za promet 
ali tretjim stranem, ki delujejo v njihovem 
imenu, dovoliti, da širši javnosti prek 
določenih kanalov in ob ustreznem 
spremljanju zagotavljajo nekatere 
informacije o odobrenih zdravilih na 
recept. Če ne gre za oglaševanje, se 
dovolijo obvestila, ki ne spadajo pod 
predlagani naslov VIIIa.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe predloga direktive. Pomembno je, da nova zakonodaja zaradi 
nepazljivosti ne prepove nekaterih obvestil, na primer odgovorov na poizvedovanja 
zdravstvenih delavcev o nelicenčni rabi.

Predlog spremembe 56
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev.

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
primerno omejiti področje uporabe te 
direktive na informacije o zdravilih na 
recept, ki jih da na voljo imetnik 
dovoljenja za promet, saj trenutni predpisi 
Skupnosti omogočajo oglaševanje zdravil 
brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev. Določbe te 
direktive ne posegajo v pravico oseb ali 
organizacij, zlasti tiska, bolnikov ali 
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organizacij bolnikov, da izrazijo svoje 
stališče o zdravilih na recept, pod 
pogojem, da delujejo neodvisno, ne pa 
neposredno ali posredno v imenu 
imetnika dovoljenja za promet, po 
njegovih navodilih ali v njegovem 
interesu, ter da razkrijejo vir informacij.

Or. en

Predlog spremembe 57
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti: 
objektivna in nepristranska, usmerjena k 
bolnikom, utemeljena z dokazi, ažurna, 
zanesljiva, razumljiva, dostopna, 
pregledna, ustrezna, skladna s 
predpisanimi informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Triletni proces farmacevtskega foruma – ki je vključeval predstavnike Evropske komisije, 
držav članic, Evropskega parlamenta in zainteresiranih strani – se je zaključil s sporazumom 
o sklopu kakovostnih meril za informiranje bolnikov. Ta merila je treba vključiti v sedanji 
zakonodajni okvir. Primeri uveljavljanja kakovostnih načel v praksi so bili predstavljeni na 
konferenci o uresničevanju potreb bolnikov (Delivering for patients) 25. marca 2009 ter v 
referenčnem dokumentu foruma evropskih bolnikov (EPF) o informiranju bolnikov.
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Predlog spremembe 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept vnaprej odobrena s strani pristojnih 
organov in posredovana izključno v 
odobreni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 59
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo zanesljive in 
primerljive kakovostne nepromocijske 
informacije o koristih in tveganjih zdravil 
na recept, zlasti z uporabo podatkovne 
zbirke Skupnosti iz členov 57(1)(l) in 
57(2) Uredbe (ES) št. 726/2004 (v 
nadaljevanju: podatkovna zbirka 
Eudrapharm). Informacije morajo 
upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil.
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Or. en

Obrazložitev

V zelo konkurenčnem okolju morajo podjetja svoje proizvode promovirati bolj kot uporabo 
drugih preventivnih in kurativnih možnosti, zato bodo vse njihove „informacije“ po definiciji 
promocijskega značaja. Koristne informacije bolnikov morajo biti primerljive, da bi 
uporabnikom omogočili oceno tveganj, jim dali realistično sliko razvoja njihovega 
zdravstvenega stanja, jim pomagali razumeti, kdaj so potrebne dodatne raziskave ter da bi jih 
poučili o obstoječih zdravljenjih in možnih pričakovanjih.

Predlog spremembe 60
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da so na voljo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

Or. fr

Predlog spremembe 61
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se širijo samo kakovostne 
nepromocijske informacije o koristih in 
tveganjih zdravil na recept. Informacije 
morajo upoštevati potrebe in pričakovanja 

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se dajejo na voljo samo 
uradne kakovostne nepromocijske 
informacije o koristih in tveganjih 
odobrenih zdravil na recept, zlasti preko 
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bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil. Zato mora biti vsaka 
informacija za širšo javnost o zdravilih na 
recept skladna s sklopom meril kakovosti.

podatkovne zbirke Skupnosti iz členov 
57(1)(l) in 57(2) Uredbe (ES) št. 726/2004 
(v nadaljevanju: podatkovna zbirka 
Eudrapharm). Informacije morajo 
upoštevati potrebe in pričakovanja 
bolnikov, da se zagotovi večji vpliv 
bolnikov, omogoči sprejemanje 
premišljenih odločitev in izboljša razumna 
uporaba zdravil.

Or. en

Obrazložitev

Zagotavljanje informacij bi moralo biti omejeno na uradne dokumente. V tem primeru je 
navedba meril kakovosti odveč.

Predlog spremembe 62
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet dajali na 
voljo samo kakovostne informacije, in za 
razlikovanje med nepromocijskimi 
informacijami in oglaševanjem, je treba 
opredeliti vrste informacij, ki se smejo dati 
na voljo. Zato je treba razjasniti, da lahko 
imetniki dovoljenja za promet dajejo na 
voljo vsebino odobrenih povzetkov 
značilnosti zdravila in navodil za uporabo 
ter javna poročila o oceni zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se mora nanašati na pravico bolnikov do visoko kakovostnih nepromocijskih 
informacij in ne na pravico industrije do neposrednega obveščanja javnosti o svojih 
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proizvodih.

Predlog spremembe 63
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
potrjene informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba imetnikom 
dovoljenja za promet omogočiti, da dajejo 
na voljo zadnjo posodobljeno različico
odobrenih povzetkov značilnosti zdravila 
in odobrenih navodil za uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Neučinkovito je, če dokumente pripravi farmacevtska industrija, pri čemer uporabi zgolj 
nekaj sestavnih delov povzetka glavnih značilnosti zdravila, ločenih od drugih sestavnih 
delov, ki so potrebni za njihovo pravilno razumevanje, in izdela navodila „v prostem slogu“. 
Prav tako bo zmedo lahko povzročilo kroženje dveh vrst navodil: uradno odobrenih in 
ponovno napisane različice, ki bi jo pripravil proizvajalec. Obstaja tveganje, da bo to 
privedlo do javnega širjenja promocijskih informacij o zdravilih na recept in upravnega 
bremena za organe v zdravstvu.

Predlog spremembe 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in druge 
natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet dajali na 
voljo samo kakovostne informacije, in za 
razlikovanje med nepromocijskimi 
informacijami in oglaševanjem, je treba 
opredeliti vrste informacij, ki se smejo dati 
na voljo. Zato je treba imetnikom 
dovoljenja za promet omogočiti, da dajo 
na voljo vsebino odobrenih povzetkov 
značilnosti zdravila in navodil za uporabo, 
informacije, ki so skladne z navedenima 
dokumentoma, brez preseganja njunih 
ključnih prvin, in druge natančno
opredeljene informacije, povezane z 
zdravili.
(Predlog spremembe velja za celotno 
zakonodajno besedilo; ob njegovem 
sprejetju so potrebne ustrezne prilagoditve 
v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
širši javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki oziroma širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 65
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
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informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za bolnike.

Or. en

Obrazložitev

Besedilo je nejasno, biti mora konkretnejše in oprijemljivejše.

Predlog spremembe 66
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
potrjene predpisane informacije, je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da dajejo na voljo odobrene 
povzetke značilnosti zdravila in odobrena 
navodila za uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Industrija mora informacije zgolj dati na voljo in ne širiti. Predlog se mora nanašati na 
pravico dostopa bolnikov do uradnih dokumentov in ne sme dovoliti industriji posredovanja 
informacij v prostem slogu.
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Predlog spremembe 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, kakor jih 
predhodno odobrijo pristojni organi, in za 
razlikovanje med nepromocijskimi 
informacijami in oglaševanjem, je treba 
opredeliti vrste informacij, ki se smejo 
širiti. Zato je treba imetnikom dovoljenja 
za promet omogočiti, da širijo vsebino 
odobrenih povzetkov značilnosti zdravila 
in navodil za uporabo, vključno z dejstvi o 
zdravilu.

Or. en

Predlog spremembe 68
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in 
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet dajali na 
voljo samo kakovostne informacije, in za 
razlikovanje med nepromocijskimi 
informacijami in oglaševanjem, je treba 
opredeliti vrste informacij, ki se smejo dati 
na voljo. Zato je treba razjasniti, da lahko 
imetniki dovoljenja za promet širijo 
vsebino odobrenih povzetkov značilnosti 
zdravila, navodila za uporabo ter javno 
poročilo o oceni zdravila.
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preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovani različici navodil za uporabo grozi odmik od izvirnika – namesto tega bi se 
morali osredotočiti na izboljšanje berljivosti uradnih navodil za uporabo.

Predlog spremembe 69
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet širili samo 
kakovostne informacije, in za razlikovanje 
med nepromocijskimi informacijami in
oglaševanjem, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da širijo vsebino odobrenih 
povzetkov značilnosti zdravila in navodil 
za uporabo, informacije, ki so skladne z 
navedenima dokumentoma, brez 
preseganja njunih ključnih prvin, in 
druge natančno opredeljene informacije, 
povezane z zdravili.

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 
imetniki dovoljenja za promet dali na voljo
samo kakovostne nepromocijske 
informacije, je treba opredeliti vrste 
informacij, ki se smejo širiti. Zato je treba 
imetnikom dovoljenja za promet 
omogočiti, da dajo na voljo najnovejšo 
različico povzetkov (ki so jo odobrili 
pristojni organi) značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da bodo imetniki dovoljenja za promet nudili popolne in posodobljene 
informacije. Ne sme se jim dovoliti, da nudijo le delne informacije.
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Predlog spremembe 70
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept je treba zagotoviti samo 
preko posebnih kanalov komuniciranja, 
vključno s spletom in publikacijami v 
zvezi z zdravjem, da se učinkovitost 
prepovedi oglaševanja nezaželenih 
informacij za javnost ne bi zmanjšala. 
Kadar se informacije širijo prek televizije 
ali radia, bolniki pred takšnimi 
nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, 
zato je treba takšno širjenje prepovedati.

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept je treba dati na voljo
samo preko posebnih kanalov 
komuniciranja, med drugim preko 
zdravstvenih delavcev, uradno potrjenih 
spletnih mest, informativnih brošur in 
medicinskih revij, da se učinkovitost 
prepovedi oglaševanja nezaželenih 
informacij za javnost ne bi zmanjšala. 
Kadar imetnik dovoljenja za promet daje 
na voljo informacije prek televizije, radia 
ali časopisov, revij in podobnih publikacij,
bolniki pred takšnimi nezaželenimi 
informacijami niso zaščiteni, zato je treba 
takšno dajanje informacij na voljo
prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Internet je postal pomembno in močno orodje za iskalce informacij; leta 2006 je skoraj 80 % 
uporabnikov interneta na spletu iskalo zdravstvene informacije. Bolniki uporabljajo internet 
tudi za iskanje informacij o življenju z boleznijo, ki jih ne dobijo po običajnih poteh 
zdravstvenega varstva. Da bi zadostili potrebam bolnikov, je treba vzpostaviti uradno 
potrjena spletna mesta o zdravju v jezikih državah članic in z oznako kakovosti. Brošure z 
zdravstvenimi informacijami bi morale dopolnjevati informacije, ki jih bolniki prejmejo od 
zdravstvenih delavcev ali najdejo na spletu.

Predlog spremembe 71
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept je treba zagotoviti samo 

(12) Imetniki dovoljenja za promet smejo 
širšo javnost obveščati samo pisno preko 
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preko posebnih kanalov komuniciranja, 
vključno s spletom in publikacijami v zvezi 
z zdravjem, da se učinkovitost prepovedi 
oglaševanja nezaželenih informacij za 
javnost ne bi zmanjšala. Kadar se 
informacije širijo prek televizije ali radia, 
bolniki pred takšnimi nezaželenimi 
informacijami niso zaščiteni, zato je treba 
takšno širjenje prepovedati.

posebnih kanalov komuniciranja, vključno 
s spletom, da se učinkovitost prepovedi 
oglaševanja ne bi zmanjšala s 
posredovanjem nezaželenih informacij 
javnosti. Kadar se informacije širijo preko 
televizije, spletne TV, video vsebin, 
časopisov, revij in podobnih publikacij ali 
radia, bolniki pred takšnim nezaželenim 
obveščanjem niso zaščiteni, zato je treba 
takšno širjenje prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in „informacij“, ki jih 
širi imetnik dovoljenja za promet; bolje se je sklicevati na „obveščanje“ s strani imetnika 
dovoljenja za promet. Imetniki dovoljenja za promet smejo javnost obveščati o zdravilih zgolj 
pisno, da se omogoči spremljanje. Kadar se informacije širijo prek televizije, spletne TV, 
radia ali publikacij v zvezi z zdravjem, bolniki niso zaščiteni pred nezaželenimi informacijami, 
zato je treba takšno širjenje prepovedati. Video gradivo za predvajanje na spletnih mestih 
velikokrat omogoča prikrito oglaševanje, zato ga je treba prepovedati.

Predlog spremembe 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept je treba zagotoviti samo 
preko posebnih kanalov komuniciranja, 
vključno s spletom in publikacijami v zvezi 
z zdravjem, da se učinkovitost prepovedi 
oglaševanja nezaželenih informacij za 
javnost ne bi zmanjšala. Kadar se
informacije širijo prek televizije ali radia, 
bolniki pred takšnimi nezaželenimi 
informacijami niso zaščiteni, zato je treba 
takšno širjenje prepovedati.

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept, ki jih odobrijo pristojni 
organi, mora imetnik dovoljenja za 
promet posredovati izključno preko 
posebnih kanalov komuniciranja, vključno 
s spletom in publikacijami v zvezi z 
zdravjem, da se učinkovitost prepovedi 
oglaševanja nezaželenih informacij za 
javnost ne bi zmanjšala. Kadar imetnik 
dovoljenja za promet širi informacije prek 
televizije, radia ali časopisov, revij in 
podobnih publikacij, bolniki pred takšnimi 
nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, 
zato je treba takšno posredovanje 
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informacij prepovedati.

Or. en

Predlog spremembe 73
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept je treba zagotoviti samo
preko posebnih kanalov komuniciranja, 
vključno s spletom in publikacijami v zvezi 
z zdravjem, da se učinkovitost prepovedi 
oglaševanja nezaželenih informacij za 
javnost ne bi zmanjšala. Kadar se
informacije širijo prek televizije ali radia, 
bolniki pred takšnimi nezaželenimi 
informacijami niso zaščiteni, zato je treba 
takšno širjenje prepovedati.

(12) Informacije za širšo javnost o 
zdravilih na recept mora imetnik 
dovoljenja za promet dati na voljo 
izključno preko posebnih kanalov 
komuniciranja, vključno s spletom in 
publikacijami v zvezi z zdravjem, da se 
učinkovitost prepovedi oglaševanja 
nezaželenih informacij za javnost ne bi 
zmanjšala. Kadar imetnik dovoljenja za 
promet daje na voljo informacije prek 
televizije, spletnih mest, radia ali 
časopisov, revij in podobnih publikacij, 
bolniki pred takšnimi nezaželenimi 
informacijami niso zaščiteni, zato je treba 
takšno dajanje informacij na voljo
prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Na seznam bi bilo treba dodati „spletna mesta“, saj so med najpomembnejšimi in 
najučinkovitejšimi načini masovnega sporočanja javnosti.

Predlog spremembe 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 12 a (novo) 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12 a) Internet je pomemben vir 
informacij za vedno več bolnikov. Ta 
trend se bo v prihodnjih letih 
najverjetneje še okrepil. Da bi se 
prilagodili temu razvoju in okrepili vedno 
večji pomen e-zdravja, bi bilo treba 
informacije o zdravilih dati na voljo tudi 
na neodvisnih nacionalnih spletnih 
mestih o zdravju. Ta spletna mesta bi 
morali spremljati pristojni organi v 
državah članicah. Države članice bi 
morale biti v sodelovanju z 
zainteresiranimi stranmi, kot so 
zdravstveni delavci ali organizacije 
bolnikov, odgovorne za upravljanje teh 
spletnih mest.

Or. en

Obrazložitev

Internet je postal pomemben in močan vir informacij. Ker so lahko napačne informacije, ki jih 
je mogoče najti na internetu, škodljive, se je nujno treba odzvati na potrebe bolnikov in 
vzpostaviti uradno potrjena spletna mesta o zdravju. Da bi bile informacije na teh spletnih 
mestih neodvisne in objektivne, bi morale biti države članice odgovorne za nadzor nad njimi. 
Za bolniku prijazne informacije bi morali pri ustvarjanju in upravljanju teh spletnih mest 
sodelovati zdravstveni delavci in organizacije bolnikov.

Predlog spremembe 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
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mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 
dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in 
učinkovitega spremljanja.

mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
posredovanjem. Posredovati se smejo 
samo takšne informacije, ki jih predhodno 
odobrijo pristojni organi, in sicer samo v 
odobreni obliki.

Or. en

Predlog spremembe 76
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 
dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in
učinkovitega spremljanja.

(14) S spremljanjem informacij o 
odobrenih zdravilih na recept v skladu s to 
direktivo je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. V primeru neskladnosti je 
treba vzpostaviti postopke, v okviru 
katerih so lahko pri obravnavi vsakega 
primera imetniki dovoljenja za promet 
zastopani in lahko izrazijo svoja stališča.
Spremljanje mora temeljiti na nadzoru 
informacij pred njihovim širjenjem, razen 
če so pristojni organi že odobrili vsebino
informacij ali če obstaja drugačen 
mehanizem za zagotavljanje ustreznega,
učinkovitega in neodvisnega spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje področje uporabe direktive, tako da poudarja, da ta 
zakonodaja ne obsega zagotavljanja informacij o določenih vrstah ali skupinah zdravil. Za 
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nekatere vrste informacij je težje določiti razliko med oglaševanjem in promocijskimi 
informacijami. Te vrste informacij bi morali pred širjenjem odobriti pristojni nacionalni 
organi. Treba je vzpostaviti mehanizme neodvisnega spremljanja pod nadzorom organov, tudi 
kadar spremljanje informacij prevzame drug institut.

Predlog spremembe 77
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 
dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in 
učinkovitega spremljanja.

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Te predpise je treba uskladiti 
na evropski ravni, da bi zagotovili 
doslednost. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so pristojni organi že 
odobrili vsebino informacij ali če obstaja 
drugačen mehanizem za zagotavljanje 
enake ravni ustreznega in učinkovitega 
spremljanja.

Or. en

Predlog spremembe 78
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet dajejo na voljo zgolj 
gradivo, ki je v skladu z Naslovom VIIIa 
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2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 
dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in 
učinkovitega spremljanja.

Direktive 2001/83/ES. Države članice 
morajo sprejeti predpise za vzpostavitev 
učinkovitih neodvisnih mehanizmov 
spremljanja in zagotavljanje učinkovitega 
izvrševanja v primeru neskladnosti. 
Spremljanje mora temeljiti na nadzoru 
informacij pred njihovim širjenjem, razen 
če so pristojni organi že odobrili vsebino
informacij.

Or. en

Obrazložitev

Dokumenti, ki jih daje na voljo imetnik dovoljenja za promet, morajo biti dostopni tistim, ki 
sami iščejo takšne informacije, tj. po načelu izraženega zanimanja. Ukrepi, namenjeni 
naknadnemu nadzoru neposrednega oglaševanja zdravil potrošnikom v Združenih državah in 
neposrednega oglaševanja zdravil zdravnikom v Evropi, so nedvomno propadli. Ustrezni 
regulativni organi običajno prepozno odkrijejo kršitve, pogosto ko je škoda že storjena, in 
imajo težave z izrekanjem kazni.

Predlog spremembe 79
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi 
že dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in 
učinkovitega spremljanja.

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet dajejo na voljo zgolj 
gradivo, ki je v skladu z Naslovom VIIIa 
Direktive 2001/83/ES. Države članice 
morajo sprejeti predpise za vzpostavitev 
učinkovitih neodvisnih mehanizmov 
spremljanja in zagotavljanje učinkovitega 
izvrševanja v primeru neskladnosti. 
Spremljanje mora temeljiti na nadzoru 
informacij pred njihovim širjenjem.
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Or. en

Obrazložitev

Naslov VIIIa je primerna referenca za informacije, ki naj jih dajejo na voljo podjetja. Če so 
dokumenti, ki jih lahko podjetja dajejo na voljo, omejeni na uradne dokumente, je nadzor 
veliko preprostejši.

Predlog spremembe 80
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 
dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in 
učinkovitega spremljanja.

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da so 
informacije, ki jih dajejo na voljo imetniki 
dovoljenja za promet, v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih in 
uspešnih mehanizmov spremljanja in 
zagotavljanje učinkovitega izvrševanja v 
primeru neskladnosti ter odškodninske 
mehanizme za potrošnike. Spremljanje 
mora temeljiti na nadzoru informacij pred 
njihovim širjenjem, razen če so pristojni 
organi že odobrili vsebino informacij.

Or. en

Obrazložitev

Predlog se mora nanašati na pravico bolnikov do visoko kakovostnih nepromocijskih 
informacij in ne na pravico industrije do neposrednega obveščanja javnosti o svojih 
proizvodih. Sistem spremljanja mora biti robusten, uspešen in učinkovit. Vzpostaviti je treba 
tudi učinkovite in potrošnikom prijazne pritožbene postopke in odškodninske mehanizme. 
Enaka mora biti tudi celotna vsebina informacij, ne le bistvo informacij. Gre tudi za 
doslednost in skladnost s členom 100g predloga, ki se nanaša na „vsebino“ in ne na „bistvo“ 
(slednje ne zadeva slovenske različice, op. pr.).
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Predlog spremembe 81
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija se mora o vprašanjih, 
povezanih z izvajanjem te direktive, in o 
tem, kako jo države članice izvajajo, 
posvetovati z organizacijami bolnikov in 
zdravstvenimi delavci.

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati je treba tudi poglede zdravstvenih delavcev v zvezi z izvajanjem in uporabo te 
direktive.

Predlog spremembe 82
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 1 a (novo) 
Directive2001/83/EC
Člen 1 – odstavek 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 1(26) se nadomesti z 
naslednjim:
„26. Navodila za bolnike: Zdravilu 
priložen listič s podatki, ki so namenjeni 
bolniku in ki ustrezajo dejanskim 
potrebam bolnikov. Organizacije bolnikov 
sodelujejo pri razvoju in pregledovanju 
informacij, ki ga izvajajo nacionalni 
regulativni organi in Evropska agencija 
za zdravila.“

Or. en
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Obrazložitev

Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 2.

Predlog spremembe 83
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Člen 86(1) se nadomesti z 
naslednjim:
“1. Za namen tega naslova izraz 
„oglaševanje zdravil“ vključuje vse 
oblike obveščanja, vključno z 
obveščanjem od vrat do vrat, 
agitiranjem ali spodbujanjem z 
namenom, da se spodbuja 
predpisovanje, izdajanje, prodaja ali 
potrošnja zdravil; vključuje zlasti:
– oglaševanje zdravil širši javnosti, med 
drugim preko objav na spletnih dnevnikih 
ali spletnih straneh in socialnih medijev 
(trženje preko zaupnega kroga ali t. i. 
„buzz marketing“) s strani imetnikov 
dovoljenja za promet, najsibo neposredno 
ali posredno preko tretje strani,
– oglaševanje zdravil osebam, 
usposobljenim za predpisovanje ali 
izdajanje zdravil,
– obiske strokovnih sodelavcev za 
prodajo zdravil pri osebah, 
usposobljenih za predpisovanje zdravil,
– dajanje vzorcev,
– določila glede spodbujanja k 
predpisovanju, [...] izdajanju, ali za 
državljane, bolnike in njihove negovalce, 
uporabi zdravil z darili, ponujanjem ali 
obljubljanjem koristi ali premij, v 
denarju ali v naravi, razen če je 
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dejanska vrednost daril majhna,
– opozarjanje širše javnosti na posebna 
zdravila ali terapevtsko skupino zdravil ob 
uporabi terapevtskih indikacij ali znakov 
in simptomov,
– sponzoriranje promocijskih srečanj, ki 
jih obiskujejo osebe, usposobljene za 
predpisovanje in izdajanje zdravil,
– sponzoriranje znanstvenih kongresov, 
ki se jih udeležujejo osebe, usposobljene 
za predpisovanje ali izdajanje zdravil, 
zlasti v obliki plačila stroškov njihovih 
potovanj in bivanja s tem v zvezi.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva mora upoštevati nove tržne prakse, kakršna je trženje preko zaupnega kroga in 
oglaševanje v socialnih spletnih medijih. Pomembno je razširiti prepoved nesorazmernih 
spodbud na državljane, bolnike in njihove oskrbnike. Priporočanje zdravil na podlagi znakov 
in simptomov bolezni lahko spodbudi samodiagnozo, samozdravljenje in nepotrebno jemanje 
zdravil.

Predlog spremembe 84
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 1 – alinea 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 86(1) se doda naslednja 
alinea:
– opozarjanje širše javnosti na posebna 
zdravila ali terapevtsko skupino zdravil ob 
uporabi terapevtskih indikacij ali 
simptomov,

Or. en
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Obrazložitev

Priporočanje zdravil na podlagi simptomov bolezni lahko spodbudi samodiagnozo, 
samozdravljenje in nepotrebno jemanje zdravil.

Predlog spremembe 85
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 1 – alinea 7a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) V členu 86(1) se doda naslednja 
alinea:
– opozarjanje širše javnosti na posebna 

zdravila ali terapevtsko skupino zdravil ob 
uporabi terapevtskih indikacij ali znakov 
in simptomov,

Or. en

Obrazložitev

Priporočanje zdravil na podlagi znakov in simptomov bolezni lahko spodbudi samodiagnozo, 
samozdravljenje in nepotrebno jemanje zdravil. To je treba preprečiti.

Predlog spremembe 86
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– označevanja in priloženega navodila za 
uporabo, kar urejajo določbe naslova V;

– oznak, na katerih se vedno navede vsaj 
mednarodno nelastniško ime, in 
priloženega navodila za uporabo, kar 
urejajo določbe naslova V;
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Or. en

Obrazložitev

Mednarodno nelastniško ime (ime zdravilne učinkovine, katere skupni koren določa 
terapevtsko skupino zdravil, v katero sodi učinkovina) je treba sistematično uporabljati, da bi 
okrepili ozaveščenost bolnikov (s tem bi prispevali k ozaveščenosti bolnikov o tem, katero 
zdravilno učinkovino jemljejo).

Predlog spremembe 87
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1  
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 – alinea 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

„– dopisovanja, po možnosti s 
priloženimi gradivi, ki niso promocijske 
narave in so potrebna kot odgovor na 
specifična vprašanja o določenem 
zdravilu, vključno z vprašanji medijskih 
organizacij,“

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je ohraniti možnost za „ dopisovanje, potrebno kot odgovor na specifična 
vprašanja o določenem zdravilu“, da bi na primer strokovnim organizacijam bolnikov 
omogočili dostop do želenih znanstvenih informacij.

Predlog spremembe 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dopisovanja, po možnosti s priloženimi 
gradivi, ki niso promocijske narave in so 
potrebna kot odgovor na specifična 
vprašanja o določenem zdravilu,

Or. en

Predlog spremembe 89
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– dopisovanja, po možnosti s priloženimi 
gradivi, ki niso promocijske narave in so 
potrebna kot odgovor na specifična 
vprašanja o določenem zdravilu,

Or. en

Obrazložitev

Ponovna uvedba besedila iz sedanjega zakonodajnega besedila. Da pri tem ne gre za 
oglaševanje, je primerneje opredeliti pod naslovom VIII.

Predlog spremembe 90
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi s
spremembami na ovojnini, opozorili o 
neželenih učinkih kot delu splošnih 

– informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi z 
dostopnostjo, spremembami na ovojnini, 
opozorili o neželenih učinkih kot delu 
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previdnostnih ukrepov, prodajnimi katalogi 
in ceniki pod pogojem, da ne vključujejo 
navedb o lastnostih zdravila;

splošnih previdnostnih ukrepov, 
prodajnimi katalogi in ceniki, 
informacijami o okoljevarstvenih 
tveganjih zdravila in o odlaganju 
neuporabljenih zdravil ali iz njih nastalih 
odpadnih snovi ter napotki v zvezi z 
uveljavljenim sistemom zbiranja teh snovi
pod pogojem, da ne vključujejo navedb o 
lastnostih zdravila ter da ne napeljujejo ali 
spodbujajo k jemanju zdravila,

Or. en

Predlog spremembe 91
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini, opozorili o 
neželenih učinkih kot delu splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnimi katalogi 
in ceniki pod pogojem, da ne vključujejo 
navedb o lastnostih zdravila;

– informativnih objav o dejstvih (vključno 
z informativnimi objavami ali izjavami, ki 
so na primer pripravljene za medijske 
organizacije kot odgovor na neposredno 
poizvedovanje ali so delničarjem in/ali 
zakonodajalcem posredovane na 
konferencah, v pisnih izjavah, objavah ali 
poročilih) ter referenčnega gradiva za 
zdravila, na primer v zvezi s spremembami 
na ovojnini, opozorili o neželenih učinkih 
kot delu splošnih previdnostnih ukrepov, 
prodajnimi katalogi, ceniki in povrnitvijo 
stroškov pod pogojem, da takšne objave in 
referenčno gradivo ne vključujejo 
promocijskih navedb o lastnostih zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe direktive. Podjetjem bi bilo treba še naprej dovoliti, da 
zagotavljajo nekatere informacije. Pravila trga vrednostnih papirjev na primer zahtevajo, da 
podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene pa o 
poslovnem razvoju. Izraz „navedbe o lastnostih zdravila“ bi lahko razumeli kot vsako izjavo o 
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pozitivnih ali negativnih lastnostih proizvoda in bi tako nezavedno prepovedali izjave o 
negativnih reakcijah ali opozorila.

Predlog spremembe 92
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini, opozorili o 
neželenih učinkih kot delu splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnimi katalogi 
in ceniki pod pogojem, da ne vključujejo 
navedb o lastnostih zdravila;

– informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi z 
informacijami o okoljevarstvenih 
tveganjih zdravila, dostopnostjo,
spremembami na ovojnini, opozorili o 
neželenih učinkih kot delu splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnimi katalogi 
in ceniki pod pogojem, da ne vključujejo 
navedb o lastnostih zdravila in da ne 
napeljujejo ali spodbujajo k jemanju 
zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Člen 86(2) obstoječe Direktive 2001/83/ES navaja specifične vire, ki so izvzeti iz opredelitve 
„oglaševanja“. Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in 
„informacij“, ki jih širi imetnik dovoljenja za promet. Številne izjeme, ki jih predlaga 
Komisija, močno ogrožajo objektivnost „informacij“. v praksi bi lahko s preširoko 
opredelitvijo „informacij“ zajeli oglaševanje. Zato se je bolje sklicevati na specifične 
„dokumente“ s strani imetnika dovoljenja za promet, kot so navedeni v naslovu VIIIa.

Predlog spremembe 93
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

– informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da temeljijo na 
znanstvenih dokazih in da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Informacije morajo temeljiti na znanstvenih dokazih.

Predlog spremembe 94
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

– informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na 
posamezna zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe direktive. Podjetjem bi bilo treba še naprej dovoliti, da 
zagotavljajo nekatere informacije. Pravila trga vrednostnih papirjev na primer zahtevajo, da 
podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene pa o 
poslovnem razvoju. Izraz „navedbe o lastnostih zdravila“ bi lahko razumeli kot vsako izjavo o 
pozitivnih ali negativnih lastnostih proizvoda in bi tako nezavedno prepovedali izjave o 
negativnih reakcijah ali opozorila.
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Predlog spremembe 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 –  alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacij imetnika dovoljenja za 
promet o zdravilih na recept za širšo 
javnost, za katere veljajo določbe naslova 
VIIIa.

– informacij o zdravilih na recept, ki so jih 
odobrili pristojni organi v državah 
članicah in ki jih imetnik dovoljenja za 
promet v odobreni obliki daje na voljo 
širši javnosti ter za katere veljajo določbe 
naslova VIIIa.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
širši javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 96
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacij imetnika dovoljenja za 
promet o zdravilih na recept za širšo 
javnost, za katere veljajo določbe naslova 
VIIIa.

– uradno odobrenih dokumentov imetnika 
dovoljenja za promet o zdravilih na recept 
za širšo javnost, za katere veljajo določbe 
naslova VIIIa.

Or. en
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Obrazložitev

Vse informacije, ki niso uradni dokumenti ali informacije iz prejšnjih alinej člena 86(2), je 
treba uradno odobriti, preden jih lahko farmacevtska podjetja dajo na voljo.

Predlog spremembe 97
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informacij imetnika dovoljenja za 
promet o zdravilih na recept za širšo 
javnost, za katere veljajo določbe naslova 
VIIIa.

– uradno odobrenih dokumentov o 
zdravilih na recept.

Or. enObrazložitev

Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in informacij, ki jih širi 
imetnik dovoljenja za promet. Izjeme, ki jih predlaga Komisija, močno ogrožajo objektivnost 
informacij, saj bi lahko s preširoko opredelitvijo informacij zajeli tudi oglaševanje. Zato se je 
bolje sklicevati na specifične dokumente s strani imetnika dovoljenja za promet, kot so 
navedeni v naslovu VIIIa. Podjetjem bi bilo treba omogočiti tudi, da še naprej zagotavljajo 
nekatere informacije svojim vlagateljem in zaposlenim, ne da bi dovolili zlorabo takšnih 
informacij (oglaševanje preko zaupnega kroga).

Predlog spremembe 98
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 – alinea 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– informativnih objav o dejstvih za 
vlagatelje in zaposlene o pomembnih 
spremembah v poslovnem razvoju pod 
pogojem, da ne promovirajo proizvoda 
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širši javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Člen 86(2) obstoječe Direktive 2001/83/ES navaja specifične vire, ki so izvzeti iz opredelitve 
„oglaševanja“. Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in 
„informacij“, ki jih širi imetnik dovoljenja za promet. Številne izjeme, ki jih predlaga 
Komisija, močno ogrožajo objektivnost „informacij“; v praksi bi lahko s preširoko 
opredelitvijo „informacij“ zajeli oglaševanje. Zato se je bolje sklicevati na specifične 
„dokumente“ s strani imetnika dovoljenja za promet, kot so navedeni v naslovu VIIIa.

Predlog spremembe 99
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V člen 86 se vstavi naslednji 
odstavek:
„(2a) Kadar so na voljo izjeme od 
prepovedi oglaševanja iz odstavka 2, se 
opredeli imetnik dovoljenja za promet in 
vsaka tretja stran, ki deluje v imenu 
imetnika dovoljenja za promet.“

Or. en

Obrazložitev

Javnosti mora biti jasno, da je informacijo dalo na voljo farmacevtsko podjetje: če jo objavi 
kdo tretji, mora biti jasno, da deluje v imenu farmacevtskega podjetja.

Predlog spremembe 100
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
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Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V člen 86 se vstavi naslednji 
odstavek:
„(2a) Kadar so na voljo izjeme od 
prepovedi oglaševanja iz odstavka 2, se 
opredeli imetnik dovoljenja za promet in 
vsaka tretja stran, ki deluje v imenu 
imetnika dovoljenja za promet.“

Or. en

Obrazložitev

Javnosti mora biti jasno, da je informacijo dalo na voljo farmacevtsko podjetje: če jo objavi 
kdo tretji, mora biti jasno, da deluje v imenu farmacevtskega podjetja.

Predlog spremembe 101
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 b (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 86 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) V člen 86 se vstavi naslednji 
odstavek:
“2b. V ta namen se vključi izjava 
„Navzkrižje interesov: te informacije je 
zbral in razširil [ime podjetja], ki je 
proizvajalec [ime zdravila]“.“

Or. en

Obrazložitev

Standardna izjava olajša ugotavljanje, da so bile informacije dane na voljo s strani 
farmacevtskega podjetja ali v njegovem imenu. Da bi preprečili zlorabo izjave, je pomembno, 
da se izjava začne z besedami „navzkrižje interesov“; v nasprotnem primeru bi jo bilo 
mogoče razumeti kot jamstvo kakovosti ali uporabiti za promocijo farmacevtskega podjetja.
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Predlog spremembe 102
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Člen 88(2) se nadomesti z 
naslednjim:
"2. Širši javnosti je, razen na televiziji,
dovoljeno oglaševati zdravila, ki so 
zaradi svoje sestave in namena, 
namenjena in oblikovana za uporabo 
brez posredovanja zdravnika za 
diagnostične namene ali za 
predpisovanje ali spremljanje 
zdravljenja, po nasvetu farmacevta, če je 
to potrebno.

Or. en

Obrazložitev

Televizijsko oglaševanje zdravil brez recepta bi bilo treba prepovedati. Edini namen takega 
oglaševanja je povečanje uporabe proizvoda. Kratkotrajnost TV oglasov ne omogoča 
zagotavljanja ustreznih informacij in primernih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe 103
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 88(4) se nadomesti z naslednjim: (2) Člen 88(4) se črta.
“4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 
v primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
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izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja omejuje možnosti javnih „informacijskih“ kampanj na cepljenja. To se 
je že izkazalo za vprašljivo (enostranske informacije). Novo besedilo bi industriji omogočilo 
izvedbo kampanj o kateri koli temi „v interesu javnega zdravja“. To je nesprejemljivo. 
Izvedbo kampanj o javnem zdravju bi morali dovoliti samo pristojnim organom. Zakonodaja 
industriji že dovoljuje posredovanje informacij o javnem zdravju, če ni sklicevanja na 
posamezna zdravila (člen 86(2)(tretja alinea)).

Predlog spremembe 104
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 88(4) se nadomesti z naslednjim: črtano
“4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 
v primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Novo besedilo člena 88(4) industriji omogoča izvedbo kampanj za ozaveščanje o boleznih o 
kateri koli temi „v interesu javnega zdravja“. Obstoječa zakonodaja omejuje to možnost na 
kampanje o cepljenjih. Predlagana sprememba zakonodaje bi lahko privedla do načrtnega 
širjenja strahu pred boleznimi, kar bi povzročilo huda zdravstvena tveganja. Poleg tega 
obstoječa zakonodaja podjetjem že zagotavlja možnost izvedbe kampanj o zdravstvenih 
vprašanjih (npr. preventivni pregledi za raka), če ni sklicevanja na posamezna zdravila.
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Predlog spremembe 105
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 88(4) se nadomesti z naslednjim: črtano
“4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 
v primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije se odreka prepovedi oglaševanja v okviru kampanj ozaveščanja o boleznih, 
ki jih odobrijo države članice. To je nepotrebno in lahko privede do načrtnega širjenja strahu 
pred boleznimi. Obstoječa zakonodaja podjetjem že omogoča izvedbo kampanj o zdravstvenih 
vprašanjih (npr. preventivni pregledi za raka).

Predlog spremembe 106
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Člen 88(4) se nadomesti z naslednjim: črtano
“4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja 
v primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

Or. en
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Obrazložitev

Splošna izključitev „drugih kampanj“ iz prepovedi DTCA lahko privede do tega, da bi v 
prihodnosti oglaševalske kampanje za zdravila na recept zamaskirali v „kampanje v interesu 
javnega zdravja“, da bi tako dosegli bolnike. Nedavne izkušnje z zlorabami, na primer 
agresivna tržna kampanja za cepivo proti humanemu papiloma virusu Gardasil, svarijo pred 
izvzetjem oglaševanja cepiv, neposredno usmerjenega na potrošnike, iz prepovedi. Namesto 
tega bi morali promocijo zdravil nadomestiti s kampanjami o javnem zdravju, ki bi jih izvajali 
zdravstveni organi.

Predlog spremembe 107
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 
primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni
organi držav članic.

4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 
primeru kampanj za cepljenje in drugih 
informacijskih kampanj v interesu javnega 
zdravja, ki jih izvaja industrija, kadar 
nacionalni organi ocenijo, da obstaja 
resno tveganje.

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni organi morajo pred začetkom vsake kampanje potrditi, da obstaja resno tveganje.

Predlog spremembe 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 
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primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.

primeru kampanj za cepljenje v interesu 
javnega zdravja, ki jih izvaja industrija in 
jih odobrijo pristojni organi držav članic.

Or. en

Predlog spremembe 109
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 2 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 88 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 
primeru kampanj za cepljenje in drugih 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

4. Prepoved iz odstavka 1 se ne uporablja v 
primeru kampanj za cepljenje v interesu 
javnega zdravja, ki jih odobrijo pristojni 
organi držav članic.“

Or. fr

Obrazložitev

Besedilo, ki ga predlaga Evropska komisija, je preveč nejasno in omogoča kampanje za vsa 
področja javnega zdravja.

Predlog spremembe 110
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka – 4 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 94 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4a) Člen 94(1) se nadomesti z 
naslednjim:
„1. Pri neposrednih ali posrednih
promocijah zdravil s strani imetnika 
dovoljenja za promet ali tretje strani, ki 
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deluje v njegovem imenu ali po njegovih 
navodilih se ne sme dajati, ponujati ali 
obljubljati daril, denarnih ugodnosti ali 
nuditi materialne koristi osebam, 
usposobljenim za predpisovanje ali 
izdajanje zdravil [...].“

Or. en

Obrazložitev

Ne bi smeli dovoliti nobenih daril ali drugih ugodnosti, saj raziskave kažejo, da je čut za 
povrnitev močno vpliva na vedenje tudi pri majhnih darilih.

Predlog spremembe 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 – a (novo), ki naj se vstavi pred člen 100 – a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 – a
Države članice in Evropska Komisija 
podprejo neodvisno informiranje širše 
javnosti o zdravilih. Države članice v ta 
namen po posvetovanju z zainteresiranimi 
stranmi, kot so zdravstveni delavci in 
organizacije bolnikov, predstavijo 
nacionalni program o informiranju 
bolnikov. Informacije se predstavijo tako 
v elektronski kot v pisni obliki. Komisija 
zagotovi pomoč in organizira izmenjavo 
najboljše prakse.
Države članice in Komisija zagotovijo 
finančno podporo neodvisnim centrom za 
informiranje o zdravilih ter spodbujajo 
razvoj neodvisnih programov za stalno 
izobraževanje zdravstvenih delavcev in 
razvoj njihovih sposobnosti za kritično 
presojo.
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Or. en

Predlog spremembe 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 – b (novo), ki naj se vstavi pred člen 100 – a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 - b
Države članice zagotovijo, da so obvezne 
informacije iz člena 100b(1) na voljo prek 
nacionalnih spletnih mest o zdravju v 
uradnem jeziku oziroma uradnih jezikih 
države članice, v kateri je spletno mesto 
registrirano.
Takšna spletna mesta spremlja pristojni 
organ države članice ali organ, ki ga 
določi pristojni organ v skladu s členom 
100g. Spletna mesta se upravljajo in 
urejajo v sodelovanju z zainteresiranimi 
stranmi, kot so zdravstveni delavci in 
organizacije bolnikov.
Informacije opisujejo tako koristi kot 
tveganja na jasen način, ki je bolniku 
prijazen in povezan z nacionalnimi 
spletnimi mesti o varnosti zdravil. Spletna 
mesta dajejo bolnikom obvezne 
informacije o razpoložljivih zdravilih v tej 
državi članici, ki jih centralno odobri 
Evropska agencija za zdravila, lokalno pa 
ta država članica.
Spletna mesta vključujejo tudi splošne 
informacije o zdravljenju različnih 
bolezni z zdravili in brez njih, vključno z 
redkimi boleznimi, da se spodbudi višja 
raven javnega zdravja.
Vsebujejo lahko tudi druge informacije, 
kot je navedeno v členu 100b(2) in 
opredeljeno v smernicah Komisije o 
dovoljenih informacijah.
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Predlog spremembe 113
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij 
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo, da neposredno ali 
posredno prek tretje stranke dajejo na voljo 
na svojem spletnem mestu uradne 
dokumente o odobrenih zdravilih na recept 
v uradnih jezikih države članice, v kateri 
so odobrena.

Države članice imetniku dovoljenja za 
promet dovolijo tudi, da na svojih spletnih 
mestih dajejo na voljo informacije o 
odobrenih zdravilih na recept iz 
člena 86(2).
Ko so takšne informacije dane na voljo, se 
jasno opredeli imetnik dovoljenja za 
promet in vsaka tretja stranka, ki deluje v 
imenu imetnika dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtskim podjetjem je treba dovoliti samo objavo uradnih dokumentov ali dokumentov 
iz člena 86(2).

Predlog spremembe 114
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij 
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Ne glede na pomembno vlogo, ki jo 
imajo pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci pri obveščanju 
bolnikov in širše javnosti o odobrenih 
zdravilih na recept, lahko države članice 
imetniku dovoljenja za promet omogočijo 
širjenje, neposredno ali posredno prek 
tretje stranke, informacij širši javnosti ali 
njenim članom o odobrenih zdravilih na 
recept pod pogojem, da so skladne z 
določbami tega naslova. Takšne 
informacije se ne obravnavajo kot 
oglaševanje za namene uporabe naslova 
VIII.

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da so pristojni nacionalni organi in zdravstveni delavci najpomembnejši 
in glavni vir zanesljivih in objektivnih informacij o zdravilih za bolnike in širšo javnost. 
Imetniki dovoljenja za promet lahko nudijo dodatne informacije, ne morejo pa nadomestiti 
pristojnih nacionalnih organov in zdravstvenih delavcev.

Predlog spremembe 115
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij 
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo dajanje na voljo, 
neposredno ali posredno prek tretje 
stranke, ki deluje v imenu imetnika 
dovoljenja za promet in se kot takšna 
opredeli, uradno odobrene dokumente ali 
informativne objave o dejstvih širši 
javnosti ali njenim članom o odobrenih 
zdravilih na recept pod pogojem, da so 
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skladne z določbami tega naslova.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva se mora osredotočiti na pravico dostopa bolnikov do zanesljivih informacij. Pri 
sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in „informacij“, ki jih širi 
imetnik dovoljenja za promet. Zaradi jasnosti se je zato bolje sklicevati na „uradno potrjene 
dokumente ali informativne objave o dejstvih“, kot je navedeno v naslovu VIIIa.

Predlog spremembe 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo, da dá na voljo, 
neposredno ali posredno prek tretje 
stranke, ki deluje v imenu imetnika 
dovoljenja za promet, informacije, ki so 
jih odobrili pristojni organi, širši javnosti 
ali njenim članom o odobrenih zdravilih na 
recept pod pogojem, da so te informacije 
in način, kako so dane na voljo, skladni z 
določbami tega naslova. Takšne 
informacije se ne obravnavajo kot 
oglaševanje za namene uporabe naslova 
VIII. Ko so takšne informacije dane na 
voljo, se opredelijo imetnik dovoljenja za 
promet in tretje stranke, pa tudi vsaka 
tretja stranka, ki deluje v imenu imetnika 
dovoljenja za promet, se kot takšna jasno 
opredeli.

Or. en
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Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
splošni javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 117
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij 
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij, ki 
so jih uradno odobrili pristojni nacionalni 
ali evropski organi, širši javnosti ali 
njenim članom o odobrenih zdravilih na 
recept pod pogojem, da so skladne z 
določbami tega naslova. Takšne 
informacije se ne obravnavajo kot 
oglaševanje za namene uporabe naslova 
VIII. Ko so takšne informacije dane na 
voljo, se opredelijo imetnik dovoljenja za 
promet in tretje stranke, pa tudi vsaka 
tretja stranka, ki deluje v imenu imetnika 
dovoljenja za promet, se kot takšna jasno 
opredeli.

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki jih imetniki dovoljenja za promet ali tretje stranke v njihovem imenu 
zagotovijo bolnikom in javnosti, bi morali potrditi nacionalni regulatorni organi in bi morale 
biti podvržene neomajnim nadzornim mehanizmom z denarnimi kaznimi, ki bi jih izterjevali 
nacionalni in evropski regulatroji. Viri informacij bi morali biti vedno razkriti.
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Predlog spremembe 118
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100a – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje, neposredno ali 
posredno prek tretje stranke, informacij
širši javnosti ali njenim članom o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo, da širši javnosti ali 
njenim članom da na voljo informacije o 
odobrenih zdravilih na recept pod 
pogojem, da so skladne z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da imetnik dovoljenja za promet, ki želi javnosti spregovoriti o svojem 
zdravilu, to stori neposredno, da bi preprečili težave pri pripisovanju odgovornosti v primeru 
kršitve zakonodaje.

Predlog spremembe 119
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Zdravstveni delavci, ki dajejo 
informacije o farmacevtskih proizvodih 
ali medicinskih napravah na javni 
prireditvi, v tisku in/ali radiu in televiziji, 
javno razglasijo svoje interese, tj. vse 
finančne vezi z imetniki dovoljenja za 
promet ali s tretjimi strankami, ki delajo v 
njihovem imenu. To vključuje tudi 
opravljanje svetovalnih storitev in 
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tehničnega svetovanja o zadevnem(-ih) 
proizvodu(-ih).

Or. en

Predlog spremembe 120
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Ta naslov ne vključuje: črtano
a) informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;
b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 
posredovanje bolnikom.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi doslednosti in skladnosti z navedenimi cilji predloga in da bi bolje poskrbeli za to, da 
informacije ne bodo namenjene promociji, bi morale biti določbe iz točk a) in b) vključene v 
področje uporabe poglavja VIII.

Predlog spremembe 121
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

črtano
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Or. en

Obrazložitev

To je odveč, saj je že vključeno v člen 86(2).

Predlog spremembe 122
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi usklajenosti besedila, zlasti zaradi jasnosti glede naslovov VIII in VIIIa, bi morala biti 
ta določba („informacije“ imetnika dovoljenja za promet v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi) še naprej obravnavana kot izjema od prepovedi oglaševanja (člen 86(2) veljavne 
prečiščene Direktive 2001/83/ES) in vključena v naslov VIII.

Predlog spremembe 123
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 
posredovanje bolnikom.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Gradivo, ki ga imetnik dovoljenja za promet zagotovi zdravstvenim delavcem za posredovanje 
bolnikom, ne bi smelo biti izključeno iz naslova „Informacije za širšo javnost o zdravilih na 
recept“, saj ni razloga, zakaj ga ne bi spremljali. Zdravstvenih delavcev ne bi smeli 
uporabljati kot distributerjev oglasov.

Predlog spremembe 124
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 
posredovanje bolnikom.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Tiskano gradivo, ki ga dobijo zdravstveni delavci za posredovanje bolnikom, mora 
izpolnjevati enaka merila kot druge oblike širjenja informacij. Zato bi bilo smiselno, da ta 
naslov vključuje tudi to vrsto gradiva. Gradivo, ki vsebuje oglaševalske elemente, bi morda 
lahko vplivalo tudi na zdravstvene delavce. Ni objektivnega razloga, zakaj za gradivo, ki ga 
podjetja zagotovijo zdravstvenim delavcem za posredovanje bolnikom, ne bi veljale določbe iz 
tega naslova.

Predlog spremembe 125
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 
posredovanje bolnikom.

b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem.
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Or. en

Obrazložitev

Izključitev gradiva, ki ga imetniki dovoljenja za promet posredujejo bolnikom prek 
zdravstvenih delavcev, ni sprejemljiva. Iz tega naslova je zato lahko izključeno le gradivo, ki 
je posredovano le zdravstvenim delavcem.

Predlog spremembe 126
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) informativnih objav o dejstvih 
(vključno z objavami ali izjavami, ki so 
pripravljene za medijske organizacije kot 
odgovor na neposredno poizvedovanje ali 
so delničarjem in/ali zakonodajalcem 
posredovane na konferencah, v pisnih 
izjavah in objavah ali poročilih) ter 
referenčnega gradiva o zdravilu, na 
primer sprememb na ovojnini, opozoril o 
neželenih učinkih kot dela splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnih 
katalogov, cenikov in povrnitve stroškov 
pod pogojem, da njihov namen ni 
promocija določenega zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 86(2), njegov namen pa je 
pojasniti področje uporabe direktive. Imetnikom dovoljenja za promet bi moralo biti 
omogočeno, da zagotavljajo določene informacije. Pravila trga vrednostnih papirjev 
zahtevajo, da podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene 
pa o poslovnem razvoju. To je treba jasno zapisati, da bi omogočili ustrezno zagotavljanje teh 
informacij.
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Predlog spremembe 127
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 a – odstavek 2 – točka bb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

bb) gradiva, ki ga zdravstveni delavci 
dobijo za lastno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da direktiva ne vključuje informacij, ki jih zdravstveni delavci dobijo za 
lastno uporabo.

Predlog spremembe 128
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 aa
Nacionalni organi v sodelovanju z 
industrijo, zdravstvenimi delavci in 
organizacijami bolnikov organizirajo 
informacijske kampanje, namenjene 
izboljšanju zdravstvene opismenjenosti 
širše javnosti ali njenih članov ali 
spodbujanju zdravih življenjskih slogov. 
Takšne informacijske kampanje bi lahko 
med drugim vključevale vprašanja, kot so 
tveganja pri ponarejenih zdravilih, 
racionalna uporaba zdravil, pravice 
bolnikov med njihovo udeležbo na 
kliničnih preskušanjih ali dobro 
upravljanje (preglednost, mogoča 
navzkrižja interesov). Te kampanje ne 
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vsebujejo promocijskih navedb o izdelkih.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bolje zaščitili zdravje ljudi, bi lahko bile za bolnike zelo uporabne in koristne 
informacijske kampanje, namenjene izboljšanju zdravstvene opismenjenosti, ki jih sprožijo 
nacionalni organi. Da bi izboljšali kakovost teh informacijskih kampanj in zagotovili, da bodo 
dosegle bolnike na učinkovit način, bi morali nacionalni organi upoštevati strokovno znanje 
industrije, zdravstvenih delavcev in organizacij bolnikov o tej zadevi.

Predlog spremembe 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – uvodni del in točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja za promet lahko za 
širšo javnost ali njene člane širi naslednje 
vrste informacij o odobrenih zdravilih na 
recept:
a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

Imetnik dovoljenja za promet da širši 
javnosti ali njenim članom v zvezi z 
odobrenimi zdravili na recept na voljo 
povzetek značilnosti zdravila, ovojnino in 
navodilo za uporabo zdravila, kakor so jih 
odobrili pristojni organi, in javno dostopna 
različica poročila o oceni, ki jo pripravijo 
pristojni organi; Navodilom za uporabo se 
dodajo dejstva o zdravilu. Informacije, 
navedene v dejstvih o zdravilu, so 
navedejo tako, da so jasno berljive, 
opazne in se jasno razlikujejo od 
preostalega besedila. Dejstva o zdravilu 
vsebujejo kratek opis potrebnih dejstev o 
zdravilu, da se bolniku omogoči 
razumevanje koristnosti in morebitnih 
tveganj zdravila ter zagotovi varna in 
pravilna uporaba zdravila. Prav tako 
vsebuje kratek povzetek rezultatov 
kliničnih preskušanj. Dejstva o zdravilu 
pred dobavo odobrijo pristojni organi, 
pred to odobritvijo pa se na primeren 
način upoštevajo mnenja organizacij 
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bolnikov, da se zagotovi oblika, ki ustreza 
bolnikom. Te informacije so dane na voljo 
tako v elektronski kot tiskani obliki v vseh 
jezikih EU ter v formatu, ki je dostopen 
invalidom.

Or. en

Obrazložitev

Poudarek direktive mora biti na bolnikih. Imetniki dovoljenja za promet morajo bolnikom in 
splošni javnosti dati na voljo nepromocijske informacije o zdravilih na podlagi izraženega 
zanimanja, kar pomeni, da dobijo bolniki/širša javnost dostop do informacij, če jih 
potrebujejo (v nasprotju s primeri, ko imetniki dovoljenja za promet širijo informacije med 
bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 130
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja za promet lahko za 
širšo javnost ali njene člane širi naslednje 
vrste informacij o odobrenih zdravilih na 
recept:

Imetnik dovoljenja za promet lahko širši 
javnosti ali njenim članom daje na voljo 
naslednje dokumente o odobrenih zdravilih 
na recept:

Or. en

Obrazložitev

Pri sedanji formulaciji se zastavlja vprašanje opredelitve oglaševanja in informacij, zato se je 
bolje sklicevati na „dokumente“.

Predlog spremembe 131
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja za promet lahko za 
širšo javnost ali njene člane širi naslednje 
vrste informacij o odobrenih zdravilih na 
recept:

Imetnik dovoljenja za promet lahko širši 
javnosti ali njenim članom daje na voljo 
naslednje dokumente o odobrenih zdravilih 
na recept:

Or. en

Obrazložitev

Medtem ko bi moralo biti za pristojne organe obvezno, da dajo nekatere informacije na voljo, 
bi moralo biti to za imetnike dovoljenja za promet zgolj neobvezno.

Predlog spremembe 132
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Imetnik dovoljenja za promet lahko za 
širšo javnost ali njene člane širi naslednje 
vrste informacij o odobrenih zdravilih na 
recept:

Imetnik dovoljenja za promet lahko prek 
svojih spletnih mest širši javnosti ali 
njenim članom daje na voljo naslednje 
vrste informacij o odobrenih zdravilih na 
recept:

Or. en

Predlog spremembe 133
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
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dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi; Te informacije 
bi morale biti predstavljene v obliki 
seznama, urejenega po abecednem redu 
ali po terapevtskih skupinah, in jim ne bi 
smele biti priložene slike ali dodatne 
informacije. Vključevati bi morale 
navedbo v zvezi z dostopnostjo istih 
informacij na spletnem mestu pristojnega 
nacionalnega organa ali Evropske 
agencije za zdravila. Dokumenti bi morali 
biti na voljo v formatu pdf, ki bi zanesljivo 
predstavljal uradno odobrene informacije, 
ki so jih pripravili pristojni organi.

Or. en

Predlog spremembe 134
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

Te informacije bi morale biti 
predstavljene v obliki seznama, urejenega 
po abecednem redu ali po terapevtskih 
skupinah, in jim ne bi smele biti priložene 
slike ali dodatne informacije, ob 
izključitvi navedbe v zvezi z dostopnostjo 
istih informacij na spletnem mestu 
pristojnega nacionalnega organa ali 
Evropske agencije za zdravila.
Na voljo bi morale biti v formatu pdf, ki bi 
zanesljivo predstavljal uradno odobrene 
informacije, ki so jih pripravili pristojni 
organi.
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Or. en

Obrazložitev

Uradno odobrene informacije bi morale biti na voljo v vseh državah članicah enako. Da ne bi 
bile uporabljene za promocijo, morajo biti pripravljene nepristransko. Informacije bi morale 
biti iste kot uradno odobrene, ljudem pa bi bilo treba sporočiti, da so iste informacije 
dostopne tudi na spletnih mestih pristojnih organov, ki zagotavljajo informacije o vseh 
proizvodih in ne le proizvodih določene farmacevtske družbe.

Predlog spremembe 135
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za bolnika, kakor so jih 
odobrili pristojni organi, in javno dostopna 
različica poročila o oceni, ki jo pripravijo 
pristojni organi; in javno dostopna 
različica poročila o oceni, ki jo pripravijo 
pristojni organi. Te informacije je treba 
dati na voljo v vseh državah članicah 
enako, in sicer tako v elektronski kot 
tiskani obliki ter v formatu, dostopnem 
invalidnim osebam. Predstavniške 
organizacije bolnikov sodelujejo pri 
pripravi teh informacij in njihovem 
dajanju na voljo bolnikom.

Or. en

Obrazložitev

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups. Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.
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Predlog spremembe 136
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) povzetek značilnosti zdravila, ovojnino 
in navodilo za uporabo zdravila, kakor so 
jih odobrili pristojni organi, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

a) najnovejši povzetek značilnosti zdravila, 
ovojnino in navodilo za uporabo zdravila, 
kakor so jih odobrili pristojni organi, in 
javno dostopna različica poročila o oceni, 
ki jo pripravijo pristojni organi;

Or. en

Obrazložitev

Treba je izrecno navesti, da se lahko dajo na voljo le najnovejše informacije.

Predlog spremembe 137
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovani različici navodil za uporabo grozi odmik od izvirnika – namesto tega bi se 
morali osredotočiti na izboljšanje berljivosti uradnih navodil za uporabo.
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Predlog spremembe 138
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. fr

Obrazložitev

Treba je preprečiti delni povzetek o značilnostih proizvoda ali delna navodila. Poleg tega 
predstavitev v različnih oblikah lahko povzroči večjo zmedo pri bolnikih.

Predlog spremembe 139
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Informacije v prostem slogu niso potrebne.

Predlog spremembe 140
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 141
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni podatki pripadajo javnosti in bi jih bilo treba dati na voljo neodvisnim 
raziskovalcem, ki jih želijo analizirati, da bi omogočili zgodnje odkritje varnostnega tveganja. 
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Neučinkovito je, če dokumente pripravi farmacevtska industrija, pri čemer uporabi zgolj 
nekaj sestavnih delov povzetka glavnih značilnosti zdravila in izdela navodila „v prostem 
slogu“. Prav tako bosta zmedo lahko povzročili dve vrsti navodil, ena uradno odobrena in 
druga, ki bi jo ponovno napisal proizvajalec, saj bo to privedlo do širjenja promocijskih 
informacij o zdravilih, ki se dobijo izključno na recept, in do upravnega bremena za organe v 
zdravstvu.

Predlog spremembe 142
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Nacionalni in evropski organi (posvetovanje z Evropsko agencijo za zdravila o predlogi za 
navodila za uporabo) ter Komisija (predlog o farmakovigilanci) si zelo prizadevajo za 
izboljšanje navodil za uporabo. Farmacevtske družbe prav tako vlagajo v uporabnikom 
prijaznejša navodila za uporabo s testiranjem pri uporabnikih. Treba je izboljšati uradno 
odobrene informacije in zagotoviti, da bodo lažje dostopne, ni pa potrebe po trošenju 
dodatnih sredstev za izdelavo in nadzor navodil „v prostem slogu“. Soobstoj uradno 
odobrenih navodil in navodil v prostem slogu bi zmedel potrošnike.

Predlog spremembe 143
Theodoros Skylakakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način, ki je 
razumljiv splošni javnosti ali njenim 
članom, na da bi to ogrozilo kakovost in 
zanesljivost informacij. Razlog za 
predstavitev informacij na drugačen 
način mora biti jasno utemeljen;

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da bi morale biti informacije predstavljene v jeziku laikov, hkrati pa ostati 
kakovostne. Ob upoštevanju dejstva, da te informacije že obstajajo in so predstavljene na 
določen način, bi moral obstajati močan razlog za njihovo predstavitev na drugačen način, 
da bi preprečili zmedo v javnosti.

Predlog spremembe 144
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na bolniku prijazen način, brez 
poseganja v celovit in nepristranski značaj 
informacij, ki so dane na voljo;

Or. en
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Obrazložitev

Izboljšanje navodil za uporabo je bistveno za boljše seznanjanje bolnikov in širše javnosti z 
zdravili. Vendar bi, če bi imetnikom dovoljenja za promet dali možnost, da bistvene 
informacije predstavijo na drugačen način, to lahko ustvarilo zmedo med bolniki in širšo 
javnostjo, imetnikom dovoljenja za promet pa omogočilo posredovanje pristranskih 
informacij (npr. izpust informacij, poudarek na koristih zdravila in zmanjšanje pomena 
tveganja). Zato je treba nujno poudariti, da so informacije lahko dane na voljo v bolniku 
prijaznejši obliki, vse dokler ni ogrožena njihova kakovost.

Predlog spremembe 145
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka b 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi tako, da so razumljive splošni 
javnosti ali njenim članom, ne da bi to 
ogrozilo kakovost in zanesljivost 
informacij;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da bi morali z drugačnim podajanjem informacij okrepiti zmožnost 
bolnikov, da jih bolje razumejo, in zagotoviti, da bodo predstavljene na bolniku prijaznejši 
način.

Predlog spremembe 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način;

b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi;

Or. en

Obrazložitev

Farmacevtski industriji ne bi smeli dovoliti, da pripravlja navodila „v prostem slogu“, saj bi 
se s tem uveljavile selektivne informacije in nastale bi razmere, v katerih bi krožili dve vrsti 
navodil: njihova uradno odobrena različica in različica v prostem slogu. Namesto tega bi bilo 
treba izboljšati uradna, odobrena navodila in zagotoviti, da bodo dostopnejša bolnikom. 
Optimizirati bi bilo treba zlasti člen 59 direktive, v katerem je določena vsebina navodil za 
uporabo, da bi izboljšali kakovost in jasnost ovojnine in navodil za uporabo.

Predlog spremembe 147
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka ba (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) navodila za uporabo;

Or. en

Obrazložitev

Neučinkovito je, če dokumente pripravi farmacevtska industrija, pri čemer uporabi zgolj 
nekaj sestavnih delov povzetka glavnih značilnosti zdravila, ločenih od drugih sestavnih 
delov, ki so potrebni za njihovo pravilno razumevanje, in izdela navodila „v prostem slogu“. 
Prav tako bo zmedo lahko povzročilo kroženje dveh vrst navodil: uradno odobrenih in 
ponovno napisane različice, ki bi jo pripravil proizvajalec. Obstaja tveganje, da bo to 
privedlo do javnega širjenja promocijskih informacij o zdravilih in upravnega bremena za 
organe v zdravstvu.
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Predlog spremembe 148
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek je odveč, saj člen člen 86 veljavne Direktive 2001/83/ES že vsebuje naslednjo 
navedbo: „informativnih objav o dejstvih [...] ki ne vključujejo navedb o lastnostih zdravila“ 
(v p.s. 11 je predlagana vstavitev besed „informacije o okoljskih tveganjih zdravila“). Za 
ohranitev prepovedi DTCA je treba ohraniti besede „ki ne vključujejo navedb o lastnostih 
zdravila“.

Predlog spremembe 149
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

To je deloma odveč zaradi že obstoječih določb v členu 86(2). Avtor predlaga, da se 
informacije o okoljskem učinku dodajo členu 86(2). V tem primeru je ta določba v celoti 
odveč.

Predlog spremembe 150
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

c) informacije o odlaganju neuporabljenih 
zdravil ali iz njih nastalih odpadnih snovi 
kot tudi napotitev na uveljavljen sistem 
zbiranja teh snovi;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti pomen informacij v zvezi z vplivom zdravila na okolje. Drugi del odstavka 
bi bilo treba črtati, saj ni v skladu s členom 86 veljavne zakonodaje, ki predvideva, da 
„informativne objave o dejstvih ter referenčno gradivo, na primer v zvezi s spremembami na 
ovojnini, opozorili o neželenih učinkih kot delu splošnih previdnostnih ukrepov, prodajnimi 
katalogi in ceniki, ki ne vključujejo navedb o lastnostih zdravila“ niso vključene v naslov VIII.

Predlog spremembe 151
Daciana Octavia Sârbu

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka c 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 

c) informacije o odlaganju neuporabljenih 
zdravil ali iz njih nastalih odpadnih snovi 
kot tudi napotitev na uveljavljen sistem 
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spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

zbiranja teh snovi pod pogojem, da ni 
nobene navedbe o lastnostih zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti pomen informacij v zvezi z vplivom zdravila na okolje in zagotoviti, da ne 
bo nobene navedbe o lastnostih zdravila. Drugi del odstavka bi bilo treba črtati. Kakor je 
navedeno v predlaganem členu 100 b, točka c, bi se lahko pojavile trditve, kot je „Zdravilo na 
recept XH je od danes naprej za 20 % cenejše, kot je bilo prej.“ ali „V novi škatli LK je sedaj 
30 tablet več kot prej.“  To bi bilo treba preprečiti, saj bi nedvomno pomenilo, da gre za 
oglaševanje.

Predlog spremembe 152
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
razpoložljivost in cene, ter informativne 
objave o dejstvih, pod pogojem, da ne 
vsebujejo primerjave s prejšnjo situacijo 
ali z drugim zdravilom enake vrste, ter 
referenčna gradiva o zdravilu, na primer v 
zvezi s spremembami na ovojnini, 
povrnitvijo stroškov ali opozorili o 
neželenih učinkih;

Or. en

Obrazložitev

Potrebne so določene pojasnitve glede informacij o cenah in povrnitvi stroškov, da imetniki 
dovoljenja za promet ne bodo vključili primerjav s prejšnjimi situacijami in z drugimi 
podobnimi zdravili, ki bi vplivale na odločitev bolnikov. S tem se zagotovi, da informacije 
ostanejo objektivne in vsebujejo dejstva, brez spodbud za nakup. Koristno bi bilo tudi, če bi 
na seznam vključili povrnitev stroškov kot primer informacij o dejstvih, ki bi morale biti 
dovoljene s to klavzulo.
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Predlog spremembe 153
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

c) informacije o vplivu zdravila na okolje 
ter referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

Or. en

Predlog spremembe 154
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih;

c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini ali opozorili o 
neželenih učinkih, interakcijami in 
kontraindikacijami;

Or. en

Obrazložitev

Interakcije in kontraindikacije so ravno tako pomembne kot opozorila o neželenih učinkih.

Predlog spremembe 155
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ca) redna poročila o varnosti zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni podatki pripadajo javnosti in bi jih bilo treba dati na voljo neodvisnim 
raziskovalcem, ki jih želijo analizirati, da bi omogočili zgodnje odkritje varnostnega tveganja. 
Neučinkovito je, če dokumente pripravi farmacevtska industrija, pri čemer uporabi zgolj 
nekaj sestavnih delov povzetka glavnih značilnosti zdravila in izdela navodila „v prostem 
slogu“. Prav tako bosta zmedo lahko povzročili dve vrsti navodil, ena uradno odobrena in 
druga, ki bi jo ponovno napisal proizvajalec, saj bo to privedlo do širjenja promocijskih 
informacij o zdravilih, ki se dobijo izključno na recept, in do upravnega bremena za organe v 
zdravstvu.

Predlog spremembe 156
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Imetnikom dovoljenja za promet bi bilo treba onemogočiti, da dajejo na voljo informacije o 
rezultatih neintervencijskih znanstvenih študij, saj te pogosto služijo oglaševanju in niso 
urejene.
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Predlog spremembe 157
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Po besedah Komisije so neintervencijske znanstvene študije „pogosto slabe kakovosti in 
pogosto služijo oglaševanju“. Poleg tega so vse ustrezne informacije v zvezi s študijami 
vključene v navodila za bolnika in povzetek značilnosti zdravil, ki so del dokumentov v vlogi 
za registracijo. Ni potrebno, da bi farmacevtskim družbam omogočili, da izberejo samo nekaj 
informacij, ločenih od ostalih sestavnih delov, ki so vsi potrebni za njihovo pravilno 
razumevanje. Predstavitev določenega zdravila bi morala veljati za oglaševanje.

Predlog spremembe 158
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Po besedah Evropske komisije (glej javno posvetovanje o farmakovigilanci, točka 3.2.5) so 
neintervencijske znanstvene študije „pogosto slabe kakovosti in pogosto služijo oglaševanju“, 
zato jih ne bi smeli uporabljati kot osnovo za obveščanje javnosti. Predstavitev določenega 
zdravila kot rešitve za preprečevanje ali zdravljenje bolezni bi morala veljati za oglaševanje.

Predlog spremembe 159
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Odstavek se nanaša na informacije, ki jih pristojni organi niso odobrili, in gre za prikrito 
aktivno posredovanje informacij, kar bi lahko privedlo do uporabe, ki ni v skladu s povzetkom 
značilnosti zdravila. Komisije je navedla, da so neintervencijske znanstvene študije pogosto 
slabe kakovosti in pogosto služijo oglaševanju. Vse ustrezne informacije v zvezi s študijami so 
vključene v navodila za bolnika in povzetek značilnosti zdravil, ki so del dokumentov v vlogi 
za registracijo. Ni potrebno, da bi industriji omogočili, da vzame nekaj sestavnih delov 
povzetka značilnosti zdravil iz njihovega konteksta, saj obstaja tveganje, da bo to privedlo do 
javnega širjenja promocijskih informacij.

Predlog spremembe 160
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na informacije, ki jih pristojni organi niso odobrili pri 
registraciji zdravila, in gre dejansko za prikrito aktivno posredovanje informacij. Vse 
ustrezne informacije v zvezi s študijami so vključene v navodila za bolnika in povzetek 
značilnosti zdravil, ki je del dokumentov v vlogi za registracijo.

Predlog spremembe 161
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki 
predstavljajo zdravilo v okviru stanja 
bolezni, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti.

d) druge informacije o zdravilih na 
podlagi tega naslova, ki izpolnjujejo 
merila iz člena 100d in niso namenjene 
promociji posameznega zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Formulacijo predlaganega besedila je težko razumeti in uporabiti v praksi. V državah 
članicah bi privedla do različnih praks. Ogrozila bi npr. zagotavljanje informacij o kliničnih 
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preskušanjih, predstavljenih v podatkovnih zbirkah za preglednost kliničnih preskušanj, kar bi 
nedvomno škodovalo javnemu zdravju in ne more biti v interesu nikogar.

Predlog spremembe 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki predstavljajo 
zdravilo v okviru stanja bolezni, ki ga je 
treba preprečiti ali zdraviti.

d) ukrepe za preprečevanje in zdravljenje. 
Te informacije agencija preveri, preden se 
dajo na voljo, v skladu s členom 20b(1) 
Uredbe ES (št.) 726/2004.

Or. en

Predlog spremembe 163
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) druge informacije o zdravilih na 
recept na podlagi tega naslova, kot so 
rezultati farmacevtskih in predkliničnih 
preizkusov ali kliničnih preskušanj, ki 
izpolnjujejo merila iz člena 100d in ne 
promovirajo nobenega posameznega 
zdravila.

Or. en
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Obrazložitev

Bolniki bi morali imeti možnost, da dobijo informacije o farmacevtskih in predkliničnih 
preizkusih ter kliničnih preskušanjih. Ker pa je narava teh preizkusov in preskušanj poslovno 
občutljiva, farmacevtskih družb ne bi smeli obvezati k temu, da dajejo na voljo tovrstno 
dokumentacijo; če pa jo želijo objaviti, jim je treba to omogočiti.

Predlog spremembe 164
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 b – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) predklinične in klinične podatki o 
svojem zdravilu.

Or. en

Obrazložitev

Znanstveni podatki pripadajo javnosti in bi jih bilo treba dati na voljo neodvisnim 
raziskovalcem, ki jih želijo analizirati, da bi omogočili zgodnje odkritje varnostnega tveganja. 
Neučinkovito je, če dokumente pripravi farmacevtska industrija, pri čemer uporabi zgolj 
nekaj sestavnih delov povzetka glavnih značilnosti zdravila in izdela navodila „v prostem 
slogu“. Prav tako bosta zmedo lahko povzročili dve vrsti navodil, ena uradno odobrena in 
druga, ki bi jo ponovno napisal proizvajalec, saj bo to privedlo do širjenja promocijskih 
informacij o zdravilih, ki se dobijo izključno na recept, in do upravnega bremena za organe v 
zdravstvu. 

Predlog spremembe 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na Informacije o odobrenih zdravilih na 
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recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

recept, ki so jih odobrili pristojni organi in 
jih imetnik dovoljenja za promet da na 
voljo širši javnosti ali njenim članom, niso 
na voljo na televiziji, radiu, ali v časopisih, 
revijah in podobnih publikacijah. 
Imetniku dovoljenja za promet se 
omogoči, da informacije, odobrene v 
členu 100b, zagotovi na internetu. Te 
informacije se širši javnosti ali njenim 
članom ne posredujejo, če ti zanje ne 
zaprosijo, oziroma se jim ne posredujejo 
aktivno in se dajo na voljo samo prek 
naslednjih kanalov:

Or. en

Predlog spremembe 166
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

Sporočilo o odobrenih zdravilih na recept, 
ki jih imetnik dovoljenja za promet da na 
voljo širši javnosti ali njenim članom, niso 
na voljo na televiziji, spletni TV, v video 
gradivu za spletno predvajanje, časopisih, 
revijah in podobnih publikacijah ali na
radiu. Na voljo se dajo samo prek spletnih 
mest imetnika dovoljenja za promet, da bi 
preprečili aktivno razpošiljanje 
nezaželenega gradiva širši javnosti ali 
njenim članom;

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;
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c) pisni odgovori na zahtevke po 
informacijah s strani člana širše javnosti.

Or. en

Obrazložitev

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on a 
medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the MAH. 
Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Predlog spremembe 167
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

Dokumente o odobrenih zdravilih na 
recept daje širši javnosti na voljo le
imetnik dovoljenja za promet prek svojega 
spletnega mesta.

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;
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b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;
c) pisni odgovori na zahtevke po 
informacijah s strani člana širše javnosti.

Or. en

Obrazložitev

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authorisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Predlog spremembe 168
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
da na voljo širši javnosti ali njenim 
članom, niso na voljo na televiziji, spletnih 
mestih, radiu ali v časopisih, revijah in 
podobnih publikacijah. Na voljo se dajo 
samo prek naslednjih kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Na seznam bi bilo treba dodati „spletna mesta“, saj so priljubljen način komunikacije z 
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javnostjo.

Predlog spremembe 169
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
da na voljo širši javnosti ali njenim 
članom, niso na voljo na televiziji, spletni 
TV, v video gradivu za spletno 
predvajanje, časopisih, revijah in 
podobnih publikacijah ali na radiu. Na 
voljo se dajo samo prek naslednjih 
kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki jih javnosti o zdravilih posredujejo imetniki dovoljenja za promet, bi morale 
biti posredovane prek določenih komunikacijskih kanalov, vključno s spletnimi mesti 
imetnikov dovoljenja za promet, da bi javnost, ki išče informacije o zdravilu, vedela, kje naj 
išče, in se zavedala, da je vir teh informacij imetnik dovoljenja za promet. Kadar se 
informacije širijo prek televizije, spletne TV, radia ali publikacij v zvezi z zdravjem, bolniki 
niso zaščiteni pred nezaželenimi informacijami, zato je treba takšno širjenje prepovedati. 
Video gradivo za predvajanje na spletnih mestih velikokrat omogoča prikrito oglaševanje, 
zato ga je treba prepovedati.

Predlog spremembe 170
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – uvodni del 
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso 
na voljo na televiziji ali radiu. Na voljo se 
dajo samo prek naslednjih kanalov:

 Informacije o odobrenih zdravilih na 
recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet 
da na voljo širši javnosti ali njenim 
članom, niso na voljo na televiziji, radiu 
ali v tiskanih množičnih medijih. Na voljo 
se dajo samo prek naslednjih kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Tiskano gradivo za posredovanje bolnikom ni primerno sredstvo širjenja informacij o 
zdravilih na recept. To bi predstavljalo aktivno posredovanje informacij (push information), 
medtem ko bi bilo treba področje uporabe direktive omejiti na informacije, ki jih bolniki 
aktivno iščejo. Možnost širjenja informacij v tiskanih medijih bi bilo torej treba črtati.

Predlog spremembe 171
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Pri informacijah iz publikacij v zvezi z zdravjem gre za nezaželeno obliko komunikacije, zato 
to ni primeren kanal za njihovo širjenje.
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Predlog spremembe 172
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Komisar Verheugen je izjavil, da bi lahko vsako publikacijo z razdelkom o zdravju opredelili 
za „publikacijo v zvezi z zdravjem“. Razdelke o zdravju lahko najdemo v skoraj vsakem 
tiskanem mediju, od rumenega tiska do kakovostnega tiska. S tem bi se uveljavilo oglaševanje 
v tiskanih medijih. Ta klavzula je eden od najočitnejših dokazov za neutemeljenost tega 
predloga. Tiskani mediji bi si radi pridobili novega pomembnega odjemalca, vendar to ne 
more biti v interesu javnega zdravja.

Predlog spremembe 173
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Pri informacijah iz publikacij v zvezi z zdravjem gre za nezaželeno obliko komunikacije, zato 
to ni primeren kanal za njihovo širjenje.

Predlog spremembe 174
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

črtano

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki jih javnosti o zdravilih na recept posredujejo imetniki dovoljenja za promet, bi 
morale biti posredovane le prek določenih komunikacijskih kanalov, da bi javnost, ki išče 
določene informacije o zdravilu, vedela, kje naj išče, in se hkrati zavedala, da je vir teh 
informacij imetnik dovoljenja za promet. Kadar se informacije širijo npr. prek publikacij v 
zvezi z zdravjem, bolniki pred takšnimi nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, zato je 
treba takšno širjenje prepovedati.

Predlog spremembe 175
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 

a) brošure, informativni listi in drugo 
tiskano informativno gradivo, tudi
publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
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aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

opredeli Komisija v svojih smernicah o 
dovoljenih informacijah, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kaj pomeni izraz „publikacije v zvezi z zdravjem“, kar bo verjetno pripeljalo do 
različne prakse. Vseeno pa tiskano gradivo je in ostaja pomemben način odzivanja na zahteve 
bolnikov in državljanov po boljšem dostopu do informacij o zdravilih (npr. skupine 
državljanov brez dostopa do interneta), če ga širša javnost zahteva. Treba je pojasniti, da je 
mogoče dati na voljo takšno gradivo ter drugo gradivo, kot ga opredelijo posamezne države 
članice, obenem pa prepovedati aktivno posredovanje informacij o zdravilih prek klasičnih 
množičnih medijev.

Predlog spremembe 176
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

a) brošure, informativni listi, 
avdiovizualne informacije in drugo 
tiskano informativno gradivo, tudi
publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

Or. en

Obrazložitev

Ni jasno, kaj pomeni izraz „publikacije v zvezi z zdravjem“, kar bo verjetno pripeljalo do 
različne prakse.  Vseeno pa tiskano gradivo in druga sporočilna orodja (npr. CD ROMi za
varno in učinkovito rabo zdravil) so in ostajajo pomemben način odzivanja na zahteve 
bolnikov in državljanov po boljšem dostopu do informacij o zdravilih (npr. skupine 
državljanov brez dostopa do interneta). Treba je pojasniti, da je mogoče dati na voljo takšno 
gradivo ter drugo gradivo, kot ga opredelijo posamezne države članice, obenem pa 
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prepovedati aktivno posredovanje informacij prek klasičnih množičnih medijev.

Predlog spremembe 177
Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli Komisija v svojih smernicah o 
dovoljenih informacijah, kot so brošure, 
informativni listi in drugo tiskano 
informativno gradivo, vključno z 
strokovno pregledanimi medicinskimi 
revijami, ob izključitvi nezaželenega 
gradiva, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

Direktiva je namenjena obravnavi neenakosti po Evropi v povezavi z dostopom pacientov do 
informacij, zato bi morala obstajati skupna opredelitev publikacij v zvezi z zdravjem. Predlog 
spremembe pojasnjuje, da med publikacije v zvezi z zdravjem niso vključeni množični mediji.

Predlog spremembe 178
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli država članica publikacije, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 

a) publikacije v zvezi z zdravjem, kakor jih 
opredeli evropske smernice, ki zadevajo 
dovoljene informacije, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
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članom; razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

Če bodo različne države članice lahko opredeljevale „publikacije v zvezi z zdravjem“, bo to 
onemogočilo izpolnitev enega temeljnih ciljev direktive, to je obravnavati neenakosti dostopa 
bolnikov in javnosti do informacij (uvodna izjava 3) v vsej EU. Evropske smernice, ki 
zadevajo dovoljene informacije iz člena 100g(2) bodo zagotovile enak dostop do informacij za 
vse bolnike v vseh državah članicah EU.

Predlog spremembe 179
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

b) spletna mesta in drugi elektronski 
arhivi informacij o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega posredovanja državljanom 
prek sredstev množičnega obveščanja, kot 
so e-pošta in kratka sporočila (SMS), 
poslani več prejemnikom hkrati;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se dovoli zagotavljanje kakovostnih nepromocijskih informacij prek 
elektronskih arhivov, ki niso samo spletna mesta. Poleg teh že obstajajo druga sredstva za 
elektronsko komuniciranje, prek katerih imajo lahko tisti, ki iščejo informacije, dostop do 
referenčnih informacij (na primer referenčne strani na videotekstu, dostopne prek televizijskih 
sprejemnikov ali telefonov). Tudi internet postaja vse bolj dinamičen in presega statična 
spletna mesta. Pomembno je, da je direktiva pripravljena na prihodnost.

Predlog spremembe 180
Miroslav Ouzký

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

b) spletna mesta in drugi elektronski 
arhivi informacij, ob izključitvi 
nezaželenega posredovanja državljanom 
prek sredstev množičnega obveščanja, kot 
so e-pošta in kratka sporočila (SMS), 
poslani več prejemnikom hkrati.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se dovoli zagotavljanje kakovostnih nepromocijskih informacij prek 
elektronskih arhivov, ki niso samo spletna mesta. Direktivo je treba pripraviti za prihodnost, 
ko bo internet dinamičnejši in bo presegel statična spletna mesta. Sprejemljivo je dajanje na 
voljo samo tistih informacij, ki jih bolniki iščejo (za katere so izrazili zanimanje), medtem ko 
samostojno širjenje nezaželenih informacij ni sprejemljivo. Omemba množične komunikacije 
označuje razliko med zaželeno in nezaželeno informacijo in krepi prepoved širjenja 
nezaželenih informacij.

Predlog spremembe 181
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

b) spletna mesta o zdravilih imetnikov 
dovoljenja za promet, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. fr

Obrazložitev

Informacije o zdravilih ne smejo biti dostopne na katerem koli spletnem mestu. Imetniki 
dovoljenja za promet so odgovorni za vsebino na spletu.
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Predlog spremembe 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

b) spletna mesta imetnikov dovoljenj za 
promet o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da morajo biti nepromocijske informacije o zdravilih, ki jih širši javnosti 
dajejo na voljo imetniki dovoljenj za promet, objavljene na njihovem spletnem mestu.

Predlog spremembe 183
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

b) spletna mesta imetnikov dovoljenj za 
promet o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

Izjemnega pomena je, da lahko bolnik takoj vidi, kdo upravlja spletno mesto. To se (poleg 
jasno napisanega kolofona itd.) lahko zagotovi le z vključitvijo imena imetnika dovoljenja za 
promet v naslov spletnega mesta. Preglednost je nujna: bolnik mora vedeti, kdo je avtor 
omenjenih informacij (npr. farmacevtska podjetja, zdravstveni delavci, zdravstvene 
zavarovalnice), poleg tega je pomembno tudi, da je mogoče enostavno razlikovati med 
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zakonitimi in nezakonitimi spletnimi mesti.

Predlog spremembe 184
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) spletne strani o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

b) spletna mesta imetnikov dovoljenj za 
promet o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Predlog spremembe 185
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) pisni odgovori na zahtevke po 
informacijah s strani člana širše javnosti.

c) odgovori na zahtevke po informacijah s 
strani člana širše javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Bolniki pogosto zahtevajo takojšnje in neposredno pojasnilo v zvezi z informacijami v 
navodilih za uporabo zdravila ali želijo dobiti dodatne informacije. Zahteva, da so odgovori 
dovoljeni le v pisni obliki, bi povzročila dodatne zamude, ki bi v nekaterih okoliščinah lahko 
vplivale na bolnikovo zdravje. Zato morajo biti dovoljeni ustni in pisni odgovori na 
posamezne zahteve po informacijah v zvezi z zdravili.
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Predlog spremembe 186
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – odstavka 1 a in 1 b (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Kadar pristojni nacionalni organi menijo, 
da je to ustrezno, lahko širši javnosti dajo 
na voljo informacije o zdravilih in druge 
ustrezne informacije o zdravju, in sicer 
prek dogovorov s ponudniki internetnih 
storitev, ki lahko dajo na voljo informacije 
v javnem interesu v skladu s členom 21(4) 
Direktive 2009/136/ES o univerzalnih 
storitvah in pravicah uporabnikov v zvezi 
z elektronskimi komunikacijskimi omrežji 
in storitvami.
V tem primeru se da na voljo informacije 
z istimi sredstvi, kot se uporabljajo v redni 
komunikaciji med podjetji in njihovimi 
naročniki. Ker informacije o zdravilih ne 
sodijo v področje uporabe člena 21(4) 
Direktive 2009/136/ES, lahko ponudniki 
internetnih storitev nacionalnim organom 
zaračunajo dajanje teh informacij na 
voljo.

Or. en

Obrazložitev

Javna sporočila iz Direktive 2009/136/ES se nanašajo na elektronske komunikacijske storitve. 
Toda informacije o zdravilih in širše informacije o zdravju so lahko tudi v interesu javnosti. 
Ker ta vrsta informacij ne sodi v področje uporabe določb direktive o univerzalnih storitvah, 
se predlaga, da bi ta okvir uporabili na podlagi prostovoljnih dogovorov med ponudniki 
internetnih storitev in nacionalnimi organi. Ta kanal bi uporabili samo, kadar bi nacionalni 
organi menili, da je to nujno in da bi to v smislu učinkovitosti v primerjavi z drugimi rednimi 
kanali imelo dodano vrednost.
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Predlog spremembe 187
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5  
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsebina in predstavitev informacij o 
odobrenih zdravilih na recept, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet širi za širšo 
javnost ali njene člane, izpolnjujeta 
naslednje pogoje:

črtano

a) morata biti objektivni in nepristranski; 
če se pri tem informacije sklicujejo na 
koristi zdravila, je treba navesti tudi 
njegova tveganja;
b) morata upoštevati splošne potrebe in 
pričakovanja bolnikov;
c) morata temeljiti na dokazih, biti 
preverljivi in vključevati izjavo o 
zanesljivosti dokazov;
d) morata biti posodobljeni in vsebovati 
datum objave ali zadnji pregled 
informacij;
e) morata biti zanesljivi, vsebovati točne 
podatke in ne biti zavajajoči;
f) morata biti razumljivi za splošno 
javnost ali njene člane;
g) morata jasno navajati vir informacij z 
navedbo njegovega avtorja ter se 
sklicevati na vsak dokument, na katerem 
temeljijo informacije;
h) ne smeta nasprotovati povzetku 
značilnosti zdravila, ovojnini in navodilu 
za uporabo zdravila, kakor so jih odobrili 
pristojni organi.

Or. en

Obrazložitev

Našteta „merila“ niso realistična in ne omogočajo uporabnih informacij za bolnike 
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(preglednica farmacevtskega foruma o diabetesu, ki je bila poslana v posvetovanje maja 
2007, je bila sestavljena v skladu s temi „merili za kakovost“, vendar je bila po splošnem 
mnenju nekakovostna in neuporabna).

Predlog spremembe 188
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsebina in predstavitev informacij o 
odobrenih zdravilih na recept, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet širi za širšo 
javnost ali njene člane, izpolnjujeta 
naslednje pogoje:

črtano

a) morata biti objektivni in nepristranski; 
če se pri tem informacije sklicujejo na 
koristi zdravila, je treba navesti tudi 
njegova tveganja;
b) morata upoštevati splošne potrebe in 
pričakovanja bolnikov;
c) morata temeljiti na dokazih, biti 
preverljivi in vključevati izjavo o 
zanesljivosti dokazov;
d) morata biti posodobljeni in vsebovati 
datum objave ali zadnji pregled 
informacij;
e) morata biti zanesljivi, vsebovati točne 
podatke in ne biti zavajajoči;
f) morata biti razumljivi za splošno 
javnost ali njene člane;
g) morata jasno navajati vir informacij z 
navedbo njegovega avtorja ter se 
sklicevati na vsak dokument, na katerem 
temeljijo informacije;
h) ne smeta nasprotovati povzetku 
značilnosti zdravila, ovojnini in navodilu 
za uporabo zdravila, kakor so jih odobrili 
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pristojni organi.

Or. en

Obrazložitev

Dokler so informacije omejene na uradne dokumente, merila za kakovost niso potrebna.

Predlog spremembe 189
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) morata upoštevati splošne potrebe in 
pričakovanja bolnikov;

b) morata biti usmerjena k bolniku, da 
bolje izpolnjujeta njihove potrebe;

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovanje besedila, da se bolje odraža eden glavnih ciljev predloga, namreč da se 
omogočijo informacije, ki jih želijo bolniki in ki bolje izpolnjujejo njihove posebne potrebe.

Predlog spremembe 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V enem letu po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija po javnem 
posvetovanju z organizacijami bolnikov, 
potrošnikov, zdravnikov in farmacevtov, 
državami članicami in drugimi 
zainteresiranimi stranmi predstavi 
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Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o oceni berljivosti in natančnosti 
povzetkov glavnih značilnosti zdravila in 
navodila za uporabo ter njihove 
pomembnosti za splošno javnost in 
zdravstvene strokovnjake. Komisija po 
analizi zgornjih podatkov po potrebi vloži 
predloge smernic za izboljšavo oblike in 
vsebine povzetkov in navodil ter s tem 
zagotovi, da bodo dragocen vir informacij 
za širšo javnost in zdravstvene delavce.

Or. en

Obrazložitev

Prvenstveno je treba izboljšati berljivost, jasnost in razumljivost povzetka značilnosti zdravila 
in navodil za uporabo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 191
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – uvodni del 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse informacije vključujejo: 2. Vse informativne objave o dejstvih o 
odobrenih zdravilih na recept iz člena 
86(2), ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi v širši javnosti, vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih zgolj kot „naknadno oglaševanje“ 
ali kot orodje za večanje ugleda in prepoznavnosti imetnika dovoljenja za promet.



AM\817858SL.doc 109/175 PE441.215v02-00

SL

Predlog spremembe 192
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 – uvodni del 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vse informacije vključujejo: 2. Vse informativne objave o dejstvih o 
odobrenih zdravilih na recept iz člena 
86(2), ki jih imetnik dovoljenja za promet 
širi v širši javnosti, vključujejo:

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da ta člen govori o informacijah imetnika dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 193
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

b) izjavo, da je namen informacij podpreti, 
in ne nadomestiti, odnos med bolnikom in 
zdravstvenim delavcem ter da mora bolnik, 
če potrebuje pojasnilo o zagotovljenih 
informacijah, stopiti v stik z zdravstvenim 
delavcem;

b) izjavo, da je namen objave podpreti, in 
ne nadomestiti, odnos med bolnikom in 
zdravstvenim delavcem ter da mora bolnik, 
če potrebuje pojasnilo o zagotovljenih 
informacijah, stopiti v stik z zdravstvenim 
delavcem;

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih zgolj kot „naknadno oglaševanje“ 
ali kot orodje za večanje ugleda in prepoznavnosti imetnika dovoljenja za promet.
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Predlog spremembe 194
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) izjavo, da informacije širi imetnik 
dovoljenja za promet;

c) izjavo, ki se začenja z navedbo, da 
objavo širi imetnik dovoljenja za promet 
oziroma v njegovem imenu;

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih zgolj kot „naknadno oglaševanje“ 
ali kot orodje za večanje ugleda in prepoznavnosti imetnika dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 195
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) izjavo, da informacije širi imetnik
dovoljenja za promet;

c) izjavo, da informacije širi [ime imetnika 
dovoljenja za promet];

Or. en

Obrazložitev

Izraz imetnik dovoljenja za promet ni splošno prisoten in poznan v širši javnosti. Potrošniki 
imajo pravico poznati ime družbe, ki plačuje za objavljanje informacij in ki je za te 
informacije tudi odgovorna.
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Predlog spremembe 196
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

c) izjavo, da informacije širi imetnik 
dovoljenja za promet;

c) izjavo, da informacije da na voljo
poimensko naveden imetnik dovoljenja za 
promet ali so dane na voljo v njegovem 
imenu;

Or. en

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da tretja stranka širi informacije v imenu imetnika dovoljenja za promet. 
Bralci morda ne poznajo izraza „imetnik dovoljenja za promet”. Izjava, ki vsebuje ime 
imetnika dovoljenja za promet, je torej bolj smiselna in razumljivejša.

Predlog spremembe 197
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

d) poštni ali elektronski naslov, na katerega 
lahko člani širše javnosti sporočajo 
pripombe imetniku dovoljenja za promet.

d) poštni ali elektronski naslov, na katerega 
lahko člani širše javnosti sporočajo 
pripombe ali zahtevke za dodatne 
informacije imetniku dovoljenja za 
promet.

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)
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Predlog spremembe 198
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) poštni ali elektronski naslov, na 
katerega lahko člani širše javnosti 
sporočajo pripombe pristojnim 
nacionalnim organom;.

Or. en

Obrazložitev

Širša javnost bi morala vedeti, na kateri organ se lahko obrne, če so informacije zavajajoče 
ali neustrezne.

Predlog spremembe 199
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) poštni ali elektronski naslov, na 
katerega lahko člani širše javnosti 
sporočajo pripombe pristojnim 
nacionalnim organom;

Or. en

Obrazložitev

Če bralec meni, da so informacije zavajajoče ali neustrezne, bi moral vedeti, kam se lahko 
pritoži. Izjava o poročilu o stranskih učinkih ustreza določilom direktive o farmakovigilanci.
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Predlog spremembe 200
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka da (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

da) poštni ali elektronski naslov, na 
katerega lahko člani širše javnosti 
sporočajo pripombe pristojnim 
nacionalnim organom;

Or. en

Predlog spremembe 201
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka db (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

db) izjavo, v kateri se člane širše javnosti 
poziva, naj vse domnevne neželene učinke 
zdravil sporočijo svojemu zdravniku, 
lekarnarju, zdravstvenemu delavcu ali 
nacionalnemu pristojnemu organu, ter v 
kateri so navedeni ime, spletni naslov, 
poštni naslov in/ali telefonska številka 
nacionalnega pristojnega organa.

Or. en

Predlog spremembe 202
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka db (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

db) izjavo, v kateri se člane širše javnosti 
poziva, naj vse domnevne neželene učinke 
sporočijo svojemu zdravniku, lekarnarju, 
zdravstvenemu delavcu ali nacionalnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Izjava ustreza kompromisu, doseženem v zakonodajnem postopku o farmakovigilanci.

Predlog spremembe 203
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 2 – točka db (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(db) izjavo, v kateri se člane širše javnosti 
poziva, naj neželene stranske učinke 
zdravil na recept sporočijo svojemu 
zdravniku, lekarnarju ali nacionalnemu 
pristojnemu organu.

Or. en

Obrazložitev

Izjava o poročilu o stranskih učinkih ustreza določilom direktive o farmakovigilanci.

Predlog spremembe 204
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 3 – uvodni del
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Informacije ne vsebujejo: 3. Informativne objave o dejstvih ne 
vsebujejo:

Or. en

Obrazložitev

Samo zanesljive in primerljive informacije lahko bolnikom omogočijo informirano izbiro. 
Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih za oglaševanje.

Predlog spremembe 205
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) primerjav med zdravili; črtano

Or. en

Obrazložitev

Na žalost primerjav med zdravili še ni, zato na tem mestu tega tudi ni potrebno omenjati.

Predlog spremembe 206
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 3 – točka a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) primerjav med zdravili; črtano

Or. en
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Obrazložitev

Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih za oglaševanje. Bolj bi bilo treba 
poudariti razliko med informacijo in oglasom.

Predlog spremembe 207
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) primerjav med zdravili; črtano

Or. en

Obrazložitev

Samo zanesljive in primerljive informacije lahko bolnikom omogočijo informirano izbiro. 
Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih za oglaševanje.

Predlog spremembe 208
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

a) primerjav med zdravili; a) primerjav med zdravili glede njihove 
kakovosti, varnosti in učinkovitosti, če jih 
širi imetnik dovoljenja za promet, razen:
– če so te primerjave del uradno odobrenih 
dokumentov, kot je povzetek značilnosti 
zdravil;

– če te primerjave temeljijo na 
primerjalnih znanstvenih študijah, ki jih 
objavijo ustrezni nacionalni organi ali 
Evropska agencija za zdravila;
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– če so te primerjave iz povzetka evropskih 
javnih poročil o oceni zdravila iz člena 13 
Uredbe (ES) št. 726/2004, ki navaja tudi 
druge možnosti zdravljenja in 
informacijo, ali ima novo zdravilo 
zdravilne prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Primerjave lahko najdemo v povzetku značilnosti zdravil in na navodilih za uporabo 
nekaterih zdravil. Če izključimo obstoječe primerjave, bi bile informacije, ki jih zagotovi 
imetnik dovoljenja za promet, nepopolne. To bi lahko ogrozilo tudi postopek odobritve. 
Neodvisnim nacionalnim organom in Evropski agenciji za zdravila ne bi smeli preprečevati, 
da opravljajo primerjalne znanstvene študije o kakovosti, varnosti in učinkovitosti različnih 
zdravil, saj so lahko dragocen vir informacij za potrošnike.

Predlog spremembe 209
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 3 – točka aa (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

aa) kakršnega koli napeljevanja k uporabi 
zdravila ali njenega spodbujanja;

Or. en

Obrazložitev

Treba je preprečiti uporabo informativnih objav o dejstvih za oglaševanje. Bolj bi bilo treba 
poudariti razliko med informacijo in oglasom.

Predlog spremembe 210
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 d – odstavek 3 – točka ba (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

ba) informacij o drugih zdravilih, za 
katera farmacevtska družba ni imetnik 
dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Napačne informacije tretjih družb o zdravilih, za katera so pristojni organi izdali dovoljenje 
za promet, je treba strogo prepovedati. Prepoved je treba razširiti na oglaševanje in 
zagotavljanje informacij zdravstvenim delavcem. V predhodnem poročilu o preiskavi 
farmacevtskega sektorja so napačne informacije, ki jih na primer proizvajalci originalnega 
zdravila širijo javnosti o generičnih zdravilih, opredeljene kot ena od strategij zavlačevanja.

Predlog spremembe 211
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 d – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija po javnem 
posvetovanju z organizacijami bolnikov, 
potrošnikov, zdravnikov in farmacevtov, 
državami članicami in drugimi 
zainteresiranimi stranmi predstavi 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o oceni berljivosti in natančnosti 
povzetkov glavnih značilnosti zdravila in 
navodila za uporabo ter njihove 
pomembnosti za splošno javnost in 
zdravstvene strokovnjake. Komisija po 
analizi zgornjih podatkov po potrebi vloži 
predloge smernic za izboljšavo oblike in 
vsebine povzetkov in navodil ter s tem 
zagotovi, da bodo dragocen vir informacij 
za širšo javnost in zdravstvene delavce.

Or. en
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Obrazložitev

Prvenstveno je treba izboljšati berljivost, jasnost in razumljivost povzetka značilnosti zdravila 
in navodil za uporabo v vseh državah članicah.

Predlog spremembe 212
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek
značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

1. Države članice zagotovijo, da je na 
spletnih mestih imetnika dovoljenja za 
promet objavljena zadnja posodobljena 
različica povzetka značilnosti zdravila in 
navodil za uporabo zdravil na recept, ki so 
ju odobrili pristojni organi in ki se tržijo v 
uradnih jezikih držav članic, kjer so 
odobrena.

Or. en

Obrazložitev

Dokumente o zdravilih na recept, ki jih imetnik dovoljenja za promet objavi na svojem 
spletnem mestu, je treba posodabljati.

Predlog spremembe 213
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES 
 Člen 100 e – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih mestih imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 
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značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil napisani zvesto po 
izvirniku v uradnih jezikih držav članic, 
kjer so odobrena.

Or. fr

Predlog spremembe 214
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 
značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih mestih imetnika dovoljenja za 
promet na voljo dokumenti o zdravilih na
recept, ki dosledno navajajo povzetek 
značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zdravil v uradnih jezikih držav članic, kjer 
so odobrena.

Or. en

Obrazložitev

Informacijo, ki je na voljo, je treba posredovati brez sprememb ali črtanja.

Predlog spremembe 215
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES 
Člen 100 e – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih mestih imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
na recept, ki dosledno navajajo povzetek 
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značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

Or. en

Obrazložitev

Odobreno informacijo je treba posredovati brez sprememb ali črtanja.

Predlog spremembe 216
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da vsaka 
spletna stran imetnika dovoljenja za 
promet, ki se nanaša na zdravila na 
recept, vsebuje opazno povezavo na 
ustrezno spletno stran podatkovne zbirke 
Skupnosti iz členov 57(1)(l) in 57(2) 
Uredbe (ES) št. 726/2004 (v nadaljevanju 
podatkovna zbirka EudraPharm).

Or. en

Obrazložitev

Povezava na podatkovno zbirko EudraPharm, ki je bila razvita kot vir informacij za vsa 
zdravila za humano in veterinarsko rabo, ki so bila odobrena v Evropski uniji in Evropski 
gospodarski skupnosti, bi izboljšala javno prepoznavnost te podatkovne zbirke Skupnosti, ki 
ponuja široko paleto storitev in iskalnih pripomočkov.

Predlog spremembe 217
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES 
Člen 100 e – odstavek 1 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da vsaka 
spletna stran imetnika dovoljenja za 
promet, ki se nanaša na zdravila na 
recept, vsebuje povezavo na ustrezno 
spletno stran podatkovne zbirke Skupnosti 
iz členov 57(1)(l) in 57(2) Uredbe (ES) št. 
726/2004 in spletni portal Skupnosti iz 
člena 106 direktive ter člena 26 Uredbe 
(ES) št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev

Povezava na podatkovno zbirko EudraPharm bi izboljšala prepoznavnost tega pomembnega 
vira informacij za bolnike, ki ponuja široko paleto storitev in iskalnih pripomočkov. Povezava 
na nacionalne spletne portale in na nacionalne portale Skupnosti bi bolnikom omogočila, da 
dostopajo do dodatnih informacij o varnosti zdravil.

Predlog spremembe 218
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Države članice zagotovijo, da vsaka 
spletna stran imetnika dovoljenja za 
promet, ki se nanaša na zdravila na 
recept, vsebuje  povezavo na ustrezno 
spletno stran podatkovne zbirke Skupnosti 
iz členov 57(1)(l) in 57(2) Uredbe (ES) št. 
726/2004 (v nadaljevanju podatkovna 
zbirka EudraPharm).

Or. en

Obrazložitev

Povezava na podatkovno zbirko EudraPharm, ki je bila razvita kot vir informacij za vsa 
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zdravila za humano in veterinarsko rabo, ki so bila odobrena v Evropski uniji in Evropski 
gospodarski skupnosti, bi izboljšala javno prepoznavnost te podatkovne zbirke Skupnosti, ki 
ponuja široko paleto storitev in iskalnih pripomočkov.

Predlog spremembe 219
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Agencija v podatkovni zbirki 
EudraPharm, pristojni organi v državah 
članicah pa na svojih spletnih mestih 
objavijo najnovejšo posodobljeno 
različico:
– odobrenih povzetkov glavnih značilnosti 
zdravila,
– odobrenih navodil za uporabo,
– modelov sekundarne ali primarne 
embalaže, pa tudi vse druge priložene 
opreme,
– javnega poročila o oceni zdravila (PAR) 
in, ko je na voljo, povzetek, napisan tako, 
da je razumljiv javnosti.
Pristojni organi držav članic vstavijo 
povezavo na ustrezno spletno stran 
podatkovne zbirke EudraPharm v vsako 
spletno stran, ki se nanaša na zdravila na 
recept.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se neenakosti uravnajo tako, da se zagotovi javni dostop do predpisanih 
informacij (označevanje, povzetek glavnih značilnosti proizvoda (PGZP), navodila za 
uporabo in znanstvene informacije (javna poročila o oceni zdravila) tako na nacionalni ravni 
v vsaki državi članici, kot na ravni Skupnosti. Vključitev povezave na spletno mesto 
pristojnega nacionalnega organa v podatkovno zbirko EudraPharm bi prispevalo k 
izboljšanju javne prepoznavnosti te podatkovne zbirke Skupnosti, ki ponuja široko paleto 
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storitev in iskalnih pripomočkov.

Predlog spremembe 220
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Agencija v podatkovni zbirki 
EudraPharm, pristojni organi v državah 
članicah pa na svojih spletnih mestih 
objavijo najnovejšo posodobljeno 
različico:
– odobrenih povzetkov glavnih značilnosti 
zdravila,
– odobrenih navodil za uporabo,
– modelov sekundarne ali primarne 
embalaže, pa tudi vse druge priložene 
opreme,
– javnega poročila o oceni zdravila (PAR) 
in, ko je na voljo, povzetek, napisan tako, 
da je razumljiv javnosti.
Pristojni organi držav članic vstavijo 
povezavo na ustrezno spletno stran 
podatkovne zbirke EudraPharm v vsako 
spletno stran, ki se nanaša na zdravila na 
recept.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se neenakosti uravnajo tako, da se zagotovi javni dostop do predpisanih 
informacij (označevanje, povzetek glavnih značilnosti proizvoda (PGZP), navodila za 
uporabo in znanstvene informacije (javna poročila o oceni zdravila) tako na nacionalni ravni 
v vsaki državi članici, kot na ravni Skupnosti. Vključitev povezave na spletno mesto 
nacionalnega regulativnega organa za zdravila v podatkovno zbirko EudraPharm bi 
prispevalo k izboljšanju javne prepoznavnosti te baze podatkov Skupnosti, ki ponuja široko 
paleto storitev in iskalnih pripomočkov.
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Predlog spremembe 221
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1 b. Države članice na spletnih mestih 
pristojnih nacionalnih organov dajo na 
voljo odobreno in posodobljeno različico 
povzetka značilnosti zdravila, označevanja 
in navodil za uporabo, javno dostopno 
različico poročila o oceni in njegov 
povzetek, ko je to mogoče.
Ustrezna spletna mesta pristojnih 
nacionalnih organov vsebujejo povezavo 
na spletn mesto podatkovne zbirke 
EudraPharm.

Or. en

Obrazložitev

Obveznosti pristojnih organov je treba jasno opredeliti.

Predlog spremembe 222
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Države članice na spletnih mestih 
pristojnih nacionalnih organov dajo na 
voljo odobreno in posodobljeno različico 
povzetka značilnosti zdravila, označevanja 
in navodil za uporabo, javno dostopno 
različico poročila o oceni in njegov 
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povzetek, ko je to mogoče. Spletna mesta 
pristojnih nacionalnih organov vsebujejo 
povezavo na spletno mesto Eudrapharma.

Or. en

Obrazložitev

Obstoječa zakonodaja že zahteva od držav članic, naj dajo te informacije na voljo, je pa 
pomembno razjasniti to obveznost in zagotoviti, da lahko potrošniki dostopajo do teh 
informacij prek spleta.

Predlog spremembe 223
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES 
Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Povzetek evropskih javnih poročil o 
oceni zdravila iz člena 13 Uredbe (ES) št. 
726/2004 navaja tudi druge možnosti 
zdravljenja in informacijo, ali ima novo 
zdravilo občutne zdravilne prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Samo zanesljive in primerljive informacije lahko bolnikom omogočijo informirano izbiro. 
Nekateri povzetki glavnih značilnosti proizvoda in navodil za uporabo že nudijo to 
primerjalno informacijo. To je treba posplošiti in sistematično predstaviti v istem razdelku 
povzetka Evropskega javnega poročila o oceni zdravila. V delu Zakaj je bil ta proizvod 
odobren? bi morale biti na primer navedene druge razpoložljive možnosti zdravljenja, ter ali 
zdravilo prinaša občutne prednosti (dodano vrednost za zdravljenje v smislu učinkovitosti, 
varnosti ali ustreznosti).

Predlog spremembe 224
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 e – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1b. Povzetek evropskih javnih poročil o 
oceni zdravila iz člena 13 Uredbe (ES) št. 
726/2004 navaja tudi druge možnosti 
zdravljenja in informacijo, ali ima novo 
zdravilo občutne zdravilne prednosti.

Or. en

Obrazložitev

Samo zanesljive in primerljive informacije lahko bolnikom omogočijo informirano izbiro. 
Nekateri povzetki glavnih značilnosti proizvoda in navodil za uporabo že nudijo to 
primerjalno informacijo. To je treba posplošiti in sistematično predstaviti v istem razdelku 
povzetka Evropskega javnega poročila o oceni zdravila. V delu Zakaj je bil ta proizvod 
odobren? bi morale biti na primer navedene druge razpoložljive možnosti zdravljenja, ter ali 
zdravilo prinaša občutne prednosti (dodano vrednost za zdravljenje v smislu učinkovitosti, 
varnosti ali ustreznosti).

Predlog spremembe 225
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES 
Člen 100 e – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1c. Povzetkom evropskih javnih poročil o 
oceni zdravila iz člena 13 Uredbe (ES) št. 
726/2004 se dodajo spletne povezave na 
ustrezne študije iz podatkovne zbirke o 
kliničnih poskusih iz člena 11 Direktive 
2001/20/ES (v nadaljevanju podatkovna 
zbirka EurraCT).

Or. en

Obrazložitev

Povezave na podatkovno zbirko EudraCT bi olajšale dostop do znanstvenih dognanj iz študij. 
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Znanstvena dognanja iz študij so bistvena za razoj in razumevanje zanesljivih podatkov.

Predlog spremembe 226
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES 
 Člen 100 e – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V člen 100 e se vstavi naslednji odstavek:
1c. Povzetkom evropskih javnih poročil o 
oceni zdravila iz člena 13 Uredbe (ES) št. 
726/2004 se dodajo spletne povezave na 
ustrezne študije iz podatkovne zbirke o 
kliničnih poskusih iz člena 11 Direktive 
2001/20/ES (v nadaljevanju podatkovna 
zbirka EurraCT).

Or. en

Obrazložitev

Povezave na podatkovno zbirko EudraCT bi olajšale dostop do znanstvenih dognanj iz študij. 
Znanstvena dognanja iz študij so bistvena za razoj in razumevanje zanesljivih podatkov.

Predlog spremembe 227
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se lahko 
zahtevek za informacije o zdravilu na 
recept, ki ga član širše javnosti predloži 
imetniku dovoljenja za promet, sestavi v 
katerem koli od uradnih jezikov Skupnosti, 
ki so uradni jeziki v državah članicah, v 

2. Države članice zagotovijo, da se lahko 
zahtevek za informacije o zdravilu na 
recept, ki ga član širše javnosti predloži 
imetniku dovoljenja za promet, sestavi v 
katerem koli od uradnih jezikov Skupnosti, 
ki so uradni jeziki v državah članicah, v 
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katerih je zdravilo odobreno. Odgovor se 
sestavi v jeziku zahtevka.

katerih je zdravilo odobreno. Odgovor se 
sestavi v jeziku zahtevka. Imetnik 
dovoljenja za promet zahtevek in odgovor 
hrani 10 let po izdaji zahtevka in ju na 
zahtevo da na voljo pristojnim organom.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki dovoljenja za promet morajo dajati na voljo vprašanja javnosti in odgovore, da bi se 
pristojnim organom, ki to zahtevajo, zagotovila možnost nadzora.

Predlog spremembe 228
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 e – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da se lahko 
zahtevek za informacije o zdravilu na 
recept, ki ga član širše javnosti predloži 
imetniku dovoljenja za promet, sestavi v 
katerem koli od uradnih jezikov Skupnosti, 
ki so uradni jeziki v državah članicah, v 
katerih je zdravilo odobreno. Odgovor se 
sestavi v jeziku zahtevka.

2. Države članice zagotovijo, da se lahko 
zahtevek za informacije o zdravilu na 
recept, ki ga član širše javnosti predloži 
imetniku dovoljenja za promet, sestavi v 
katerem koli od uradnih jezikov Skupnosti, 
ki so uradni jeziki v državah članicah, v 
katerih je zdravilo odobreno. Odgovor se 
sestavi v jeziku zahtevka. Odgovori so 
pristojnim nacionalnim organom na voljo 
za pregled, ko to zahtevajo.

Or. en

Obrazložitev

Imetniki dovoljenja za promet morajo dajati na voljo vprašanja javnosti in odgovore, da bi se 
pristojnim organom, ki to zahtevajo, zagotovila možnost nadzora.
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Predlog spremembe 229
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez ustvarjanja 
nesorazmernega bremena za imetnike 
dovoljenja za promet zagotovijo, da so 
informacije imetnikov dovoljenja za 
promet, zagotovljene v skladu s tem 
naslovom, dostopne invalidnim osebam.

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije zagotovljene v skladu s tem 
naslovom dostopne invalidnim osebam.

Or. en

Predlog spremembe 230
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 f – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice brez ustvarjanja 
nesorazmernega bremena za imetnike 
dovoljenja za promet zagotovijo, da so 
informacije imetnikov dovoljenja za 
promet, zagotovljene v skladu s tem 
naslovom, dostopne invalidnim osebam.

1. Države članice zagotovijo, da so 
informacije zagotovljene v skladu s tem 
naslovom dostopne invalidnim osebam.

Or. en

Obrazložitev

Države članice so invalidom dolžne omogočiti dostop do pomembnih zdravstvenih informacij.
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Predlog spremembe 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo ustrezne in 
učinkovite metode spremljanja za 
preprečitev zlorab, kadar imetnik 
dovoljenja za promet širi informacije o 
odobrenih zdravilih na recept za širšo 
javnost ali njene člane.

1. Države članice zagotovijo preprečitev
zlorab tako, da omogočijo, da samo 
imetnik dovoljenja za promet posreduje 
informacije, in sicer tiste, ki so jih 
pristojni nacionalni organi odobrili za 
zdravila na recept ter v obliki, ki je bila 
odobrena za posredovanje širši javnosti ali 
njenim članom. Države članice lahko z 
odstopanjem nadaljujejo nadzornimi 
mehanizmi, ki so jih izvajale pred 
31. 12. 2008. Komisija preveri in odobri te 
sisteme.

Or. en

Predlog spremembe 232
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo ustrezne in 
učinkovite metode spremljanja za 
preprečitev zlorab, kadar imetnik 
dovoljenja za promet širi informacije o 
odobrenih zdravilih na recept za širšo 
javnost ali njene člane.

1. Države članice zagotovijo ustrezne in 
učinkovite metode spremljanja za 
preprečitev zlorab, kadar imetnik 
dovoljenja za promet daje na voljo
sporočila o odobrenih zdravilih na recept 
za širšo javnost ali njene člane.

Or. en
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Obrazložitev

Ukrepi, namenjeni naknadnemu nadzoru neposrednega oglaševanja zdravil potrošnikom v 
Združenih državah in neposrednega oglaševanja zdravil zdravnikom v Evropi, so nedvomno 
propadli. Ustrezna regulativna telesa običajno prepozno odkrijejo kršitve, pogosto ko je 
škoda že bila storjena, in imajo težave z izrekanjem kazni. Ukrepi, kot sta samoregulacija ali 
koregulacija, ali ki celo temeljijo na kodeksu ravnanja, ne morejo ustrezno varovati 
neodvisnost nadzora.

Predlog spremembe 233
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo ustrezne in 
učinkovite metode spremljanja za 
preprečitev zlorab, kadar imetnik 
dovoljenja za promet širi informacije o 
odobrenih zdravilih na recept za širšo 
javnost ali njene člane.

1. Države članice in Evropska komisija 
zagotovijo ustrezne in učinkovite metode 
spremljanja za preprečitev zlorab, kadar 
imetnik dovoljenja za promet širi 
informacije o odobrenih zdravilih na recept 
za širšo javnost ali njene člane.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi izzivov, s katerimi se soočajo nekatere države članice pri vzpostavljanju in izvajanju 
ustreznega nadzornega sistema je pomembno, da ima Evropska komisija večjo vlogo pri 
spremljanju.

Predlog spremembe 234
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5  
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 2 – uvodni del 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

 Takšne metode temeljijo na nadzoru  Takšne metode temeljijo na nadzoru 
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informacij pred njihovim širjenjem, razen 
če

sporočil pred njihovim širjenjem, razen če

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, namenjeni naknadnemu nadzoru neposrednega oglaševanja zdravil potrošnikom v 
Združenih državah in neposrednega oglaševanja zdravil zdravnikom v Evropi, so nedvomno 
propadli. Ustrezna regulativna telesa običajno prepozno odkrijejo kršitve, pogosto ko je 
škoda že bila storjena, in imajo težave z izrekanjem kazni. Ukrepi, kot sta samoregulacija ali 
koregulacija, ali ki celo temeljijo na kodeksu ravnanja, ne morejo ustrezno varovati 
neodvisnost nadzora.

Predlog spremembe 235
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100g – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– so pristojni organi že odobrili vsebino 
informacij; ali

– so pristojni organi že odobrili vsebino 
dokumentov.

Or. en

Obrazložitev

Za dokumente, ki so jih pristojni organi že odobrili, ni potreben nazdor informacij.

Predlog spremembe 236
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

se z različnimi mehanizmi zagotavlja 
enaka raven ustreznega in učinkovitega 

črtano
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spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

Predhodno dovoljenje je edini sprejemljiv način nadzora.

Predlog spremembe 237
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

se z različnimi mehanizmi zagotavlja 
enaka raven ustreznega in učinkovitega 
spremljanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, namenjeni naknadnemu nadzoru neposrednega oglaševanja zdravil potrošnikom v 
Združenih državah in neposrednega oglaševanja zdravil zdravnikom v Evropi, so nedvomno 
propadli. Ustrezna regulativna telesa običajno prepozno odkrijejo kršitve, pogosto ko je 
škoda že bila storjena, in imajo težave z izrekanjem kazni. Ukrepi, kot sta samoregulacija ali 
koregulacija, ali ki celo temeljijo na kodeksu ravnanja, ne morejo ustrezno varovati 
neodvisnost nadzora.

Predlog spremembe 238
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– se z različnimi mehanizmi zagotavlja 
enaka raven ustreznega in učinkovitega 

– se z različnimi mehanizmi zagotavlja 
enaka raven ustreznega in učinkovitega
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spremljanja. spremljanja, neodvisnega od industrije.

Or. en

Obrazložitev

Ker gre samo za zdravila na recept in zato občutljive informacije, je treba zagotoviti, da so 
regulativna telesa neodvisna od vseh vplivov imetnika dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 239
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če 
so postopki pred takimi organi možni 
poleg sodnih ali upravnih postopkov, ki so 
na voljo v državah članicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Po mnenju številnih držav članic je prostovoljni sistem informiranja samoregulativnih in 
koregulativnih teles prešibak. Kljub temu nekatere države članice uporabljajo 
samoregulativni sistem. Učinkovitost in uveljavitev samoregulativnih sistemov sta močno 
odvisni od kulturnega in pravnega pojmovanja družbe in ju zato ne bi bilo treba uporabljati v 
vseh državah članicah.

Predlog spremembe 240
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če 
so postopki pred takimi organi možni 
poleg sodnih ali upravnih postopkov, ki so 
na voljo v državah članicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Predhodno dovoljenje je edini sprejemljiv način nadzora.

Predlog spremembe 241
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
2001/838/EC 
 Člen 100g – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če
so postopki pred takimi organi možni 
poleg sodnih ali upravnih postopkov, ki so 
na voljo v državah članicah.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ukrepi, namenjeni naknadnemu nadzoru neposrednega oglaševanja zdravil potrošnikom v 
Združenih državah in neposrednega oglaševanja zdravil zdravnikom v Evropi, so nedvomno 
propadli. Ustrezna regulativna telesa običajno prepozno odkrijejo kršitve, pogosto ko je 
škoda že bila storjena, in imajo težave z izrekanjem kazni. Ukrepi, kot sta samoregulacija ali 
koregulacija, ali ki celo temeljijo na kodeksu ravnanja, ne morejo ustrezno varovati 
neodvisnost nadzora.
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Predlog spremembe 242
Philippe Juvin

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če so 
postopki pred takimi organi možni poleg 
sodnih ali upravnih postopkov, ki so na 
voljo v državah članicah.

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
koregulativnih organov in pritožbo na 
takšne organe, če so postopki pred takimi 
organi možni poleg sodnih ali upravnih 
postopkov, ki so na voljo v državah 
članicah.

Or. en

Obrazložitev

Za preprečitev zlorabe informacij je treba imeti ustrezen nadzorni sistem. Samoregulacija se 
ne zdi dovolj prepričljivo orodje za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 243
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 1 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če so 
postopki pred takimi organi možni poleg 
sodnih ali upravnih postopkov, ki so na 
voljo v državah članicah.

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
koregulativnih organov in pritožbo na 
takšne organe, če so postopki pred takimi 
organi možni poleg sodnih ali upravnih 
postopkov, ki so na voljo v državah 
članicah.

Or. en
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Obrazložitev

Samoregulacija ni ustrezno orodje za doseganje najvišje ravni varstva potrošnikov.

Predlog spremembe 244
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z državami članicami
Komisija pripravi smernice, ki zadevajo 
informacije, dovoljene na podlagi tega 
naslova, in vključujejo kodeks ravnanja 
za imetnike dovoljenja za promet, ki 
splošni javnosti ali njenim članom 
zagotavljajo informacije o odobrenih 
zdravilih na recept. Komisija pripravi te 
smernice ob začetku veljavnosti te 
direktive in jih redno posodablja na 
podlagi pridobljenih izkušenj.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Ta odstavek bi se lahko razlagal ali zlorabil kot pravna vrzel. Prinaša vsaj tveganje, da bodo 
določbe iz člena 100 b izničene.

Predlog spremembe 245
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 g – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z državami članicami 
Komisija pripravi smernice, ki zadevajo 

Po posvetovanju z državami članicami, 
bolniki in organizacijami potrošnikov, 
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informacije, dovoljene na podlagi tega 
naslova, in vključujejo kodeks ravnanja za 
imetnike dovoljenja za promet, ki splošni 
javnosti ali njenim članom zagotavljajo 
informacije o odobrenih zdravilih na 
recept. Komisija pripravi te smernice ob 
začetku veljavnosti te direktive in jih redno 
posodablja na podlagi pridobljenih 
izkušenj.

organizacijami socialnega in 
zdravstvenega zavarovanja in strokovnjaki 
na področju zdravstva Komisija pripravi 
smernice, ki zadevajo sporočila, dovoljena
na podlagi tega naslova, obdelavo navodil 
za uporabo, objavo rezultatov kliničnih 
poskusov, promocijske prakse, namenjene 
zdravnikom in vključujejo obvezni kodeks 
ravnanja in odvrnitvene sankcije za 
imetnike dovoljenja za promet, ki ne 
spoštujejo kodeksa ravnanja. Smernice 
vsebujejo tudi določbe, ki zagotovijo, da 
lahko člani javnosti vložijo pritožbo pri 
pristojnih organih v zvezi z zavajajočo 
prakso pri dajanju informacij na 
razpolago. Komisija pripravi te smernice 
ob začetku veljavnosti te direktive in jih 
redno posodablja na podlagi pridobljenih 
izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Ker so te informacije namenjene širši javnosti, morajo biti organizacije bolnikov in 
potrošnikov vključene v proces oblikovanja smernic. Pomembno je tudi gledišče zdravstvenih 
delavcev, saj morajo za bolnike ostati glavni vir informacij o zdravilih na recept.

Predlog spremembe 246
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 g – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po posvetovanju z državami članicami 
Komisija pripravi smernice, ki zadevajo 
informacije, dovoljene na podlagi tega 
naslova, in vključujejo kodeks ravnanja za 
imetnike dovoljenja za promet, ki splošni 
javnosti ali njenim članom zagotavljajo 
informacije o odobrenih zdravilih na 
recept. Komisija pripravi te smernice ob 

Po posvetovanju z državami članicami in 
drugimi zainteresiranimi stranmi
Komisija pripravi smernice, ki zadevajo 
informacije, dovoljene na podlagi tega 
naslova, in vključujejo obvezen kodeks 
ravnanja za imetnike dovoljenja za promet, 
ki splošni javnosti ali njenim članom 
zagotavljajo informacije o odobrenih 
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začetku veljavnosti te direktive in jih redno 
posodablja na podlagi pridobljenih 
izkušenj.

zdravilih na recept. Komisija pripravi te 
smernice ob začetku veljavnosti te 
direktive in jih redno posodablja na podlagi 
pridobljenih izkušenj.

Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi kodeksa in smernic bi se bilo treba posvetovati z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so bolniki, zdravstveni delavci in industrija. Da bi zagotovili, da imetniki 
dovoljenja za promet upoštevajo predpise, ki jih Komisija vključi v kodeks ravnanja, je treba 
izrecno poudariti, da je ta kodeks obvezen, ne pa prostovoljen.

Predlog spremembe 247
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletne 
strani, ki vsebujejo informacije o zdravilih, 
pri pristojnih nacionalnih organih države 
članice, katere domena najvišje ravni z 
državno kodo se bo uporabila za zadevno 
spletno stran. Kadar se za spletno stran ne 
uporabi domena najvišje ravni z državno 
kodo, imetnik dovoljenja za promet izbere 
državo članico registracije.

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletna 
mesta pod njihovim nadzorom, ki so 
namenjena neposredno državljanom ene 
ali več držav članic in ki vsebujejo 
informacije o zdravilih na recept, ki 
spadajo pod ta naslov, preden jih dajo na 
voljo širši javnosti. Kadar se za spletno 
mesto ne uporabi domena najvišje ravni z 
državno kodo, imetnik dovoljenja za 
promet izbere državo članico registracije.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je pojasnitev, saj ta direktiva vključuje samo spletna mesta, ki so pod nadzorom 
imetnika dovoljenja za promet in so namenjena državljanom EU. Direktiva ne vključuje 
spletnih mest, ki so namenjena javnosti izven EU ali svetovni javnosti, ne glede na to, ali so 
bile informacije zbrane v EU, ali je bil strežnik v EU. Prav tako ne vključuje spletnih mest 
podjetij, na katerih so informacije o podjetju, vključno s podatki o prodaji zdravila in z 
drugimi poslovnimi informacijami o zdravilu.
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Predlog spremembe 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletne 
strani, ki vsebujejo informacije o zdravilih, 
pri pristojnih nacionalnih organih države 
članice, katere domena najvišje ravni z 
državno kodo se bo uporabila za zadevno 
spletno stran. Kadar se za spletno stran ne 
uporabi domena najvišje ravni z državno 
kodo, imetnik dovoljenja za promet izbere 
državo članico registracije.

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletna 
mesta, ki vsebujejo odobrene informacije o 
zdravilih, pri pristojnih nacionalnih organih 
države članice, katere domena najvišje 
ravni z državno kodo se bo uporabila za 
zadevno spletno mesto. Kadar se za spletno 
mesto ne uporabi domena najvišje ravni z 
državno kodo, imetnik dovoljenja za 
promet izbere državo članico registracije.

Or. en

Predlog spremembe 249
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletne strani lahko 
imetnik dovoljenja za promet informacije 
o zdravilu z navedene spletne strani objavi 
na drugih spletnih straneh po vsej 
Skupnosti, če je vsebina enaka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Informacijo mora nuditi samo registrirano spletno mesto, da bi se zagotovil nadzor in rešitev 
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vprašanj o odgovornosti. Neupravičeno je pričakovati učinkovit nadzor, če informacijo 
posredujejo spletna mesta, ki niso bila registrirana, toliko bolj, če so informacije prevedene v 
druge jezike. Pristojni organi ne bodo mogli izvajati nadzora pod temi pogoji.

Predlog spremembe 250
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletne strani lahko 
imetnik dovoljenja za promet informacije 
o zdravilu z navedene spletne strani objavi 
na drugih spletnih straneh po vsej 
Skupnosti, če je vsebina enaka.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi odgovornosti in ustreznega nadzora morajo informacijo nuditi samo registrirana 
spletna mesta. Neupravičeno je pričakovati učinkovit nadzor, če informacijo posredujejo 
spletna mesta, ki niso bila registrirana, toliko bolj, če so informacije prevedene v druge 
jezike. Pristojni organi pod temi pogoji ne bodo mogli izvajati nadzora.

Predlog spremembe 251
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletne strani lahko imetnik 
dovoljenja za promet informacije o 
zdravilu z navedene spletne strani objavi 
na drugih spletnih straneh po vsej 
Skupnosti, če je vsebina enaka.

Po registraciji spletnega mesta lahko 
imetnik dovoljenja za promet informacije o 
zdravilu z navedenega spletnega mesta
objavi na drugih spletnih mestih, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet v skladu z 
določbami prvega pododstavka prijavi po 
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vsej Skupnosti, če je vsebina enaka. Ta 
spletna mesta so povezana s spletnim 
mestom, ki bo postavljeno v skladu z 
Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zdravilih za uporabo v humani 
medicini glede farmakoviligance.

Or. en

Obrazložitev

Spletno mesto, ki ga je postavil imetnik dovoljenja za promet in mesto, postavljeno v skladu z 
direktivo o ponarejenih zdravilih, je treba povezati, da bi širša javnost razumela, da so 
informacije pristne in da tako spletno mesto kot njegova vsebina nista zavajajoča.

Predlog spremembe 252
Linda Mcavan

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletne strani lahko imetnik 
dovoljenja za promet informacije o 
zdravilu z navedene spletne strani objavi 
na drugih spletnih straneh po vsej 
Skupnosti, če je vsebina enaka.

Po registraciji spletnega mesta se predlogi 
sprememb vsebine v zvezi z zdravilom na 
recept spremljajo v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Predlog spremembe 253
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5  
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Po registraciji spletnega mesta se predlogi 
sprememb vsebine v zvezi z zdravilom na 
recept spremljajo v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Če se spremeni vsebina spletnega mesta, mora te spremembe spremljati država članica, v 
kateri je bilo spletno mesto registrirano.

Predlog spremembe 254
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletnega mesta se predlogi 
sprememb vsebine v zvezi z zdravilom na 
recept spremljajo v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Če se spremeni vsebina spletnega mesta, mora te spremembe spremljati država članica, v 
kateri je bilo spletno mesto registrirano.

Predlog spremembe 255
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe
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Po registraciji spletnega mesta se predlogi 
sprememb vsebine v zvezi z zdravilom na 
recept nadzirajo v skladu z odstavkom 3.

Or. en

Obrazložitev

Če se spremeni vsebina spletnega mesta, mora te spremembe spremljati država članica, v 
kateri je bilo spletno mesto registrirano.

Predlog spremembe 256
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druge spletne strani imetnika dovoljenja 
za promet, razen če so bile tudi te 
registrirane v skladu z navedenim 
odstavkom. Navedene spletne strani
navajajo pristojni organ, ki je podelil 
dovoljenje za promet, in njegov spletni 
naslov.

2. Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo samodejnega 
prepoznavanja članov javnosti, ki imajo 
dostop do navedenih spletnih mest, ali 
pojavov nezaželenega gradiva na teh 
spletnih mestih, ki se dejavno razpošilja 
širši javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo video gradiva 
za spletno predvajanje.

Ne glede na to prepoved lahko spletna 
mesta, registrirana v skladu z odstavkom 
1, zagotavljajo video vsebino, kadar je 
njen namen podpreti varno in učinkovito 
uporabo zdravil na splošno in pod 
pogojem, da ne vsebuje promocijskih 
navedb za izdelke. Izpolnjevanje teh dveh 
pogojev se nadzoruje v skladu s členom 
100g.

Or. en

Obrazložitev

Video vsebina, pri čemer je izključeno promocijsko video gradivo, lahko ima dodano 
vrednost, kadar prikazuje pravilno uporabo različnih zdravil ali medicinskih naprav, kot so 



PE441.215v02-00 146/175 AM\817858SL.doc

SL

inhalatorji. To video gradivo bi morali nadzirati v skladu s členom 100g, da se zagotovi, da je 
popolnoma nevtralno in ne vsebuje promocijskih navedb za izdelke.

Predlog spremembe 257
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druge spletne strani imetnika dovoljenja za 
promet, razen če so bile tudi te registrirane 
v skladu z navedenim odstavkom. 
Navedene spletne strani navajajo pristojni 
organ, ki je podelil dovoljenje za promet, 
in njegov spletni naslov.

2. Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druga spletna mesta, z izjemo spletnih 
mest pristojnih organov, razen če so bila
tudi ta registrirana v skladu z navedenim 
odstavkom. Navedena spletna mesta
navajajo pristojni organ, ki je podelil 
dovoljenje za promet, in njegov spletni 
naslov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se izognemo povezavam na spletna mesta drugih nosilcev dovoljenja za 
promet (npr. spletna mesta v ZDA) in na spletna mesta tretjih strani.

Predlog spremembe 258
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5  
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druge spletne strani imetnika dovoljenja 
za promet, razen če so bile tudi te 
registrirane v skladu z navedenim 

2. Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druga spletna mesta, razen če so bila tudi 
ta registrirana v skladu z navedenim 
odstavkom. Navedena spletna mesta
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odstavkom. Navedene spletne strani
navajajo pristojni organ, ki je podelil 
dovoljenje za promet, in njegov spletni 
naslov.

navajajo pristojni organ, ki je podelil 
dovoljenje za promet, in njegov spletni 
naslov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se izognemo povezavam na spletna mesta drugih nosilcev dovoljenja za 
promet (npr. spletna mesta v ZDA) in na spletna mesta tretjih strani. Zaradi izjave o 
registraciji in nadzoru spletnega mesta uporabniki mislijo, da tudi druge povezave 
izpolnjujejo iste pogoje.

Predlog spremembe 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani brez njihovega 
izrecnega predhodnega dovoljenja, ali 
pojava nazaželenega gradiva na teh 
spletnih straneh, ki se razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Spletna mesta
lahko omogočajo video vsebine, če je to 
koristno za varno in učinkovito uporabo 
zdravila. Video vsebine odražajo le 
navodila za uporabo, povzetek glavnih 
značilnosti in dejstva o zdravilu ter 
nasvete za njegovo varno in učinkovito 
uporabo. Pristojni organi morajo video 
vsebine pred objavo odobriti.

Or. en
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Predlog spremembe 260
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo spletne TV, 
poddaj, spletnega video prenosa ali drugih 
oblik digitalnih informacij, ki niso izrecno 
dovoljene v skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z digitalnimi informacijami bi bilo treba v predlogu upoštevati vse mogoče nove 
komunikacijske tehnologije in zagotoviti, da bodo zajete vanj.

Predlog spremembe 261
Nessa Childers

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo video 
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spletne strani ne vsebujejo spletne TV. podajanja informacij o značilnostih ali 
uporabi zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Posameznikov, ki dostopajo do spletnih mest, se ne identificira, sicer bi lahko postali tarča 
nezaželenega gradiva farmacevtske industrije. Pravilno uporabo zdravila na recept bi moral 
prikazati zdravnik, ki zdravilo predpiše, lekarnar ali zdravstveni delavec, ki je v osebnem 
stiku z bolnikom, ne pa da se prikaže s filmom na internetu. Izraz spletna TV ni dovolj jasen. 
Bolj varno bo, če se jasneje opredeli.

Predlog spremembe 262
Marina Yannakoudakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest ali pojava 
nezaželenih vsebin na teh spletnih mestih, 
ki se aktivno razpošiljajo širši javnosti ali 
njenim članom. Spletna mesta lahko 
omogočajo video vsebine, če je to koristno 
za varno in učinkovito uporabo zdravila.

Or. en

Obrazložitev

Črta se "brez izrecnega predhodnega dovoljenja", saj morajo ostati vsi podatki o uporabnikih 
popolnoma zaupni.

Predlog spremembe 263
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo spletne TV, 
spletnega radia, poddaj, spletnega video 
prenosa ali drugih oblik digitalnih 
informacij, ki niso izrecno dovoljene v 
skladu s to direktivo.

Or. en

Obrazložitev

Zakonodaja bi morala zagotavljati, da se uporabljajo zgolj dovoljene digitalne oblike.

Predlog spremembe 264
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mesta, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo spletne TV ali 
video gradiva za spletno predvajanje.

Or. en
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Obrazložitev

Kadar se informacije širijo prek spletne TV, radia ali publikacij v zvezi z zdravjem, bolniki 
pred takšnimi nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, zato je treba takšno širjenje 
prepovedati. Video gradivo za predvajanje na spletnih mestih velikokrat omogoča prikrito 
oglaševanje, zato ga je treba prepovedati.

Predlog spremembe 265
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo spletne TV ali 
video gradiva za spletno predvajanje.

Or. en

Obrazložitev

Kadar se informacije širijo prek spletne TV, radia ali publikacij v zvezi z zdravjem, bolniki 
niso zaščiteni pred nezaželenimi informacijami, zato je treba njihovo širjenje prepovedati. 
Video gradivo za predvajanje na spletnih mestih velikokrat omogoča prikrito oglaševanje, 
zato ga je treba prepovedati.

Predlog spremembe 266
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih strani, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

Spletna mesta, registrirana v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
članov javnosti, ki imajo dostop do 
navedenih spletnih mest, ali pojava 
nezaželenega gradiva na teh spletnih 
mestih, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedena 
spletna mesta ne vsebujejo spletne TV, 
podkastov ali katere koli informacije v 
video obliki.

Or. fr

Predlog spremembe 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ta registrirana spletna mesta imajo 
obvestilo na vrhu vsake spletne strani, s 
katerim se javnost obvešča, da informacije 
na teh straneh pripravlja imenovani 
imetnik dovoljenja za promet. V to 
obvestilo je vključena tudi povezava na 
podatkovno zbirko o zdravilih 
EudraPharm.

Or. en

Obrazložitev

Uporabnike spletnih mest, ki vsebujejo informacije o zdravilih na recept, je treba jasno 
obvestiti, da je te informacije pripravil imetnik dovoljenja za promet. Povezava do 
podatkovne zbirke EudraPharm bo zagotovila, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek 
dostop do primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih pripravi nekomercialen vir, kar 
zagotavlja boljšo preglednost.
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Predlog spremembe 268
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Po registraciji spletnega mesta se 
predlogi sprememb vsebine v zvezi z 
zdravilom na recept spremljajo v skladu z 
odstavkom 3. Za takšne spremembe ni 
potrebna ponovna registracija spletnega 
mesta.

Or. en

Obrazložitev

Če se spremeni vsebina spletnega mesta, mora te spremembe spremljati država članica, v 
kateri je bilo spletno mesto registrirano. Da bi preprečili nepotrebno birokracijo, se ne 
zahteva ponovna registracija.

Predlog spremembe 269
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Imetnik dovoljenja za promet pošlje 
nove vsebine in spremembe v skladu z 
odstavkom 1 v predhodno odobritev 
pristojnim organom države članice, v 
kateri je bilo registrirano spletno mesto, 
preden da te nove vsebine ali spremembe 
na voljo na svoje spletno mesto.

Imetnik dovoljenja za promet ostane v 
celoti odgovoren za vse informacije, ki jih 
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širi splošni javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Od imetnikov dovoljena za promet je treba zahtevati, da nove vsebine in spremembe pošljejo 
pristojnim organom. Jasno je treba določiti, da družbe ostajajo odgovorne za vse informacije, 
ki jih širijo splošni javnosti.

Predlog spremembe 270
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Imetnik dovoljenja za promet pošlje 
nove vsebine in spremembe v predhodno 
odobritev pristojnim organom države 
članice, v kateri je bilo registrirano spletno 
mesto, preden da te nove vsebine ali 
spremembe na voljo na svoje spletno 
mesto.

Or. en

Obrazložitev

Od imetnikov dovoljena za promet je treba zahtevati, da nove vsebine in spremembe pošljejo 
pristojnim organom.

Predlog spremembe 271
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Država članica, v kateri je bilo 
registrirano spletno mesto, je odgovorna za 
spremljanje vsebine v zvezi z zdravili na 
recept, ki je na voljo na navedenem 
spletnem mestu.

Or. en

Obrazložitev

Pomembna je natančnost, saj je mogoče, da velik del vsebine spletnega mesta ni povezan z 
zdravili na recept.

Predlog spremembe 272
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Država članica, v kateri je bilo 
registrirano spletno mesto, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedenem 
spletnem mestu. Imetnik dovoljenja za 
promet ostane v celoti odgovoren za vse 
informacije, ki jih širi splošni javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ni mogoče pričakovati, da bodo pristojni organi stalno nadzorovali vsa registrirana spletna 
mesta in vse spremembe informacij. Zato je bistveno, da se uvedejo posebna sklicevanja za 
odgovornost družb in se zagotovi, da bodo ostale odgovorne za vse informacije, ki jih 
zagotavljajo splošni javnosti. Načelo velja za vse družbe v vseh sektorjih, farmacevtska 
podjetja pa ne smejo biti izvzeta.
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Predlog spremembe 273
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Imetnik dovoljenja za promet pošlje 
nove vsebine in spremembe v predhodno 
odobritev pristojnim organom države 
članice, v kateri je bilo registrirano spletno 
mesto, preden da te vsebine ali spremembe 
na voljo za spremljanje na svoje spletno 
mesto.

Or. en

Obrazložitev

Od imetnikov dovoljena za promet je treba zahtevati, da nove vsebine in spremembe pošljejo 
pristojnim organom.

Predlog spremembe 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) Če država članica upravičeno dvomi, ali 
je prevod prikazanih informacij pravilen, 
lahko od imetnika dovoljenja za promet 
zahteva overjen prevod širjenih informacij 
na spletni strani, ki je registrirana pri 
pristojnih nacionalnih organih druge 
države članice.

(a) Če država članica upravičeno dvomi, ali 
je prevod prikazanih informacij pravilen, 
lahko od imetnika dovoljenja za promet 
zahteva overjen prevod informacij, ki so 
jih odobrili pristojni organi, širjenih na 
spletnem mestu, ki je registrirano pri 
pristojnih nacionalnih organih druge 
države članice.

Or. en
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Predlog spremembe 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) Če država članica upravičeno dvomi, 
ali so informacije, ki se širijo na spletni 
strani, ki je registrirana pri pristojnih 
nacionalnih organih druge države članice, 
v skladu z zahtevami iz tega naslova, o 
razlogih za dvom obvesti navedeno državo 
članico. Zadevne države članice si po 
najboljših močeh prizadevajo doseči 
dogovor o potrebnih ukrepih. Če ne 
dosežejo dogovora v dveh mesecih, zadevo 
predajo farmacevtskemu odboru, 
ustanovljenemu s Sklepom 75/320/EGS. 
Vsi potrebni ukrepi se lahko sprejmejo šele 
potem, ko je navedeni odbor dal mnenje. 
Države članice upoštevajo mnenja 
farmacevtskega odbora in obvestijo odbor 
o tem, kako se je njegovo mnenje 
upoštevalo.

(b) Če država članica upravičeno dvomi, 
ali so informacije, ki so jih odobrili 
pristojni organi in se širijo na spletnem 
mestu, ki je registrirano pri pristojnih 
nacionalnih organih druge države članice, 
v skladu z zahtevami iz tega naslova, o 
razlogih za dvom obvesti navedeno državo 
članico. Zadevne države članice si po 
najboljših močeh prizadevajo doseči 
dogovor o potrebnih ukrepih. Če ne 
dosežejo dogovora v dveh mesecih, zadevo 
predajo farmacevtskemu odboru, 
ustanovljenemu s Sklepom 75/320/EGS. 
Vsi potrebni ukrepi se lahko sprejmejo šele 
potem, ko je navedeni odbor dal mnenje. 
Države članice upoštevajo mnenja 
farmacevtskega odbora in obvestijo odbor 
o tem, kako se je njegovo mnenje 
upoštevalo.

Or. en

Predlog spremembe 276
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 4 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Vsaka država članica vzpostavi in 
vzdržuje nacionalni spletni portal o 
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zdravilih, ki vključuje tudi posebno 
spletno stran o varnosti zdravil in je 
povezan z evropskim spletnim portalom o 
varnosti zdravil, vzpostavljenim v skladu s 
členom 26 Uredbe (ES) št. 726/2004. Na 
nacionalnih spletnih portalih države 
članice objavijo najmanj naslednje:
(a) navodila za uporabo zdravil, ki so na 
voljo na nacionalnem trgu, vsaj v 
nacionalnem jeziku;
(b) povzetek značilnosti zdravila;
(c) ocenjevalna poročila z rednimi poročili 
o varnosti zdravil, ki jih zdravstvenim 
organom pošiljajo imetniki dovoljenj za 
promet z zdravilom;
(d) podrobno opisane sisteme 
obvladovanja tveganja in podrobne 
protokole za študije po odobritvi za 
zdravila, odobrena v skladu s to direktivo;
(e) seznam zdravil, ki so predmet 
intenzivnega spremljanja iz člena 23 
Uredbe (ES) št. 726/2004;
(f) spletne strukturirane obrazce za 
poročanje o domnevnih neželenih učinkih 
s strani zdravstvenih delavcev in bolnikov 
na podlagi obrazcev iz člena 25 Uredbe 
(ES) št. 726/2004;
(g) dnevne rede sej odbora za 
farmakovigilanco in usklajevalne skupine 
ter posnetke njunih sej, ob tem pa tudi 
sprejete sklepe ter podatke o glasovanju in 
obrazložitve glasov, vključno z 
manjšinskimi mnenji;
(h) zahteve nacionalnega pristojnega 
organa, da bi imetnik dovoljenja za 
promet vodil sistem za obvladovanje 
tveganja ali izvedel študijo po odobritvi, 
po potrebi skupaj z obrazložitvami 
imetnika, poslanimi nacionalnemu 
pristojnemu organu, in končno odločitvijo 
slednjega.

Or. en
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Obrazložitev

Dostopnost na spletu bolnikom in splošni javnosti zagotavlja, da lahko kadar koli dostopajo 
do navodil za uporabo ter povzetkov glavnih značilnosti v maternem jeziku, celo iz tujine. Vse 
države članice bi morale imeti portal nacionalne agencije za zdravila, da bi javnosti 
zagotovile visokokakovostne informacije o zdravilih. Namen tega predloga spremembe je 
vzpostavitev pravne podlage za tovrstne portale kot odziv na poročilo Evropske komisije o 
sedanji praksi pri zagotavljanju informacij. Spletni portal bi moral imeti poseben prostor za 
vse informacije o vprašanjih varnosti in farmakovigilance.

Predlog spremembe 277
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5  
Direktiva 2001/83/ES 
 Člen 100 h – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na spletni 
strani predhodno odobrene.

5. Države članice od imetnikov dovoljenja 
za promet, ki so registrirali spletna mesta v 
skladu z odstavki 1 do 4, zahtevajo, da na 
vrh vsake spletne strani vključijo obvestilo, 
s katerim se javnost obvešča, da 
informacije na teh straneh pripravlja 
imetnik dovoljenja za promet in se torej 
spletno mesto spremlja, da se na njem ne 
bi oglaševala zdravila na recept. Izjava 
navaja nacionalni pristojni organ, ki 
spremlja zadevno spletno mesto. Prav tako 
navaja, da spremljanje spletnega mesta ne 
pomeni nujno, da so bile vse informacije 
na spletnem mestu predhodno odobrene, in 
vključuje povezavo na podatkovno zbirko 
EudraPharm s pojasnilom, da so v njej na 
voljo potrjene informacije.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da je spletno mesto registrirano in se spremlja v skladu z direktivo, nima za 
uporabnike nobene dodane vrednosti, lahko pa se zlorabi. Pomembno je, da se uporabniki 
jasno obvestijo, da se spletno mesto spremlja, da se na njem ne bi oglaševala zdravila na 
recept, saj se javnost ne zaveda dobro posameznih interesov. Povezava do podatkovne zbirke 
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EudraPharm bo zagotovila, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek dostop do
primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih pripravi nekomercialen vir.

Predlog spremembe 278
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na spletni 
strani predhodno odobrene.

5. Države članice od imetnikov dovoljenja 
za promet, ki so registrirali spletna mesta v 
skladu z odstavki 1 do 4, zahtevajo, da na 
vrh vsake spletne strani vključijo obvestilo, 
s katerim se javnost obvešča, da 
informacije na teh straneh pripravlja 
imetnik dovoljenja za promet in se torej 
spletno mesto spremlja, da se na njem ne 
bi oglaševala zdravila na recept. Izjava  
navaja nacionalni pristojni organ, ki 
spremlja zadevno spletno stran. Prav tako 
navaja, da spremljanje spletnega mesta ne 
pomeni nujno, da so bile vse informacije 
na spletnem mestu predhodno odobrene, in 
vključuje povezavo na podatkovno zbirko 
EudraPharm s pojasnilom, da so v njej na 
voljo potrjene informacije.

Or. en

Obrazložitev

Dejstvo, da je spletno mesto registrirano in se spremlja v skladu z direktivo, nima za 
uporabnike nobene dodane vrednosti, lahko pa se zlorabi. Pomembno je, da se uporabniki 
jasno obvestijo, da se spletno mesto spremlja, da se na njem ne bi oglaševala zdravila na 
recept, saj se javnost ne zaveda dobro posameznih interesov. Povezava do podatkovne zbirke 
EudraPharm bo zagotovila, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek dostop do 
primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih pripravi nekomercialen vir.



AM\817858SL.doc 161/175 PE441.215v02-00

SL

Predlog spremembe 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te 
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na 
spletni strani predhodno odobrene.

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletna mesta v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na ta 
spletna mesta vključijo izjavo o tem, da je 
mesto registrirano in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno mesto.

Or. en

Predlog spremembe 280
Corinne Lepage

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te 
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na spletni 
strani predhodno odobrene.

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletna mesta v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na ta 
spletna mesta vključijo izjavo o tem, da je 
mesto registrirano in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno mesto, ter imetnika dovoljenja za 
promet, ki je odgovoren za spletno mesto. 
Prav tako navaja, da spremljanje spletnega 
mesta ne pomeni nujno, da so bile vse 
informacije na spletnem mestu predhodno 
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odobrene.

Or. fr

Predlog spremembe 281
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te 
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na spletni 
strani predhodno odobrene.

5. Države članice od imetnikov dovoljenja 
za promet, ki so registrirali spletna mesta v 
skladu z odstavki 1 do 4, zahtevajo, da na 
ta spletna mesta vključijo izjavo o tem, da 
je mesto registrirano in se spremlja v 
skladu s to direktivo. Izjava navaja 
nacionalni pristojni organ, ki spremlja 
zadevno spletno mesto. Prav tako navaja, 
da spremljanje spletnega mesta ne pomeni 
nujno, da so bile vse informacije na 
spletnem mestu predhodno odobrene.

Or. en

Obrazložitev

Splošna javnost mora biti obveščena o kakovosti spletnega mesta, ki ga obišče. Zato je bolje, 
da se izjava o postopkih registracije in spremljanja zahteva, ne zgolj dovoli. To je potrebno, 
da se javnosti pokaže, da lahko zaupa temu spletnemu mestu.

Predlog spremembe 282
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice od imetnikov 
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dovoljenja za promet zahtevajo, da na 
registrirano spletno mesto dodajo 
naslednje izjave:
– [ime imetnika dovoljenja za promet] je 
odgovoren za informacije na tem spletnem 
mestu.
– "Če menite, da so informacije na tem 
spletnem mestu v nasprotju z zakonodajo, 
ker so neresnične, zavajajoče ali 
neustrezno uravnotežene, obvestite 
nacionalni pristojni organ."
– "Pozivamo vas, da o neželenih stranskih 
učinkih zdravil na recept poročate 
svojemu zdravniku, lekarnarju ali 
nacionalnemu pristojnemu organu."
– "Informacije o zdravilih na recept, ki 
imajo dovoljenje v Skupnosti, so vam na 
voljo na spletnem mestu: [povezava na 
EudraPharm]."

Or. en

Obrazložitev

Bralci imajo pravico vedeti, kdo pripravlja informacije. Prav tako imajo pravico vedeti, na 
koga se lahko obrnejo, če dvomijo o kakovosti podatnih informacij. Tretja izjava je skladna z 
določbami predloga o farmakovigilanci. Povezava do podatkovne zbirke EudraPharm bo 
zagotovila, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek dostop do primerljivih informacij o 
zdravilih na recept, ki jih pripravi nekomercialen vir.

Predlog spremembe 283
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Države članice od imetnikov 
dovoljenja za promet zahtevajo, da na 
registrirano spletno mesto dodajo 
naslednje izjave:
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– [ime imetnika dovoljenja za promet] je 
odgovoren za informacije na tem spletnem 
mestu.
– "Če menite, da informacije na tem 
spletnem mestu niso skladne z 
zakonodajo, o tem obvestite nacionalni 
pristojni organ."
– "Pozivamo vas, da o neželenih stranskih 
učinkih zdravil na recept poročate 
svojemu zdravniku, lekarnarju, 
zdravstvenemu delavcu ali nacionalnemu 
pristojnemu organu."
– "Informacije o zdravilih na recept, ki 
imajo dovoljenje v Skupnosti, so vam na 
voljo na spletnem mestu: [povezava na 
EudraPharm]."

Or. en

Predlog spremembe 284
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Ta registrirana spletna mesta imajo 
obvestilo na vrhu vsake spletne strani, s 
katerim se javnost obvešča, da informacije 
na teh straneh pripravlja imenovani 
imetnik dovoljenja za promet. V to 
obvestilo je vključena tudi povezava na 
podatkovno zbirko o zdravilih 
EudraPharm.

Or. en

Obrazložitev

Uporabnike spletnih mest, ki vsebujejo informacije o zdravilih na recept, je treba jasno 
obvestiti, da je te informacije pripravil imetnik dovoljenja za promet. Povezava do 
podatkovne zbirke EudraPharm bo zagotovila, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek 
dostop do primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih pripravi nekomercialen vir, kar 
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zagotavlja boljšo preglednost.

Predlog spremembe 285
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 i – odstavek 1 – točka ca (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) obveznost, da se vzpostavijo sistemi za 
obravnavanje pritožb in učinkoviti 
odškodninski mehanizmi, ki bodo 
obravnavali pritožbe potrošnikov in 
žrtvam zagotovili pravično odškodnino.

Or. en

Obrazložitev

Treba je uvesti sklic na sistem za pritožbe in odškodnine, ki bo varoval potrošnike in jim 
zagotovil orodje za uveljavljanje pravic ter odškodninskih zahtevkov v primeru zavajajočih 
informacij. Zavajajoče informacije o zdravilih na recept imajo lahko hude posledice za javno 
zdravje.

Predlog spremembe 286
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 i – odstavek 1 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo možnost, da se 
objavi ime imetnika dovoljenja za promet, 
odgovornega za širjenje neustreznih 
informacij o zdravilu.

Or. en
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Obrazložitev

To je učinkovit in odvračilen ukrep, ki bo prispeval k zagotavljanju skladnosti z zakonodajo.

Predlog spremembe 287
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 i – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so pri 
obravnavi vsakega primera, v katerem so 
imetniki dovoljenja za promet obtoženi 
nespoštovanja določb iz tega naslova, 
prisotni njihovi predstavniki in da lahko 
izrazijo svoja stališča. Imetniki dovoljenja 
za promet imajo glede vsake odločitve 
pravico do pritožbe pri sodnem ali drugem 
organu. Med pritožbenim postopkom se 
širjenje informacij prekine, dokler 
pristojni organ ne sprejme drugačne 
odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost postopka. Imetniki 
dovoljenja za promet morajo imeti pravico, da se zagovarjajo, če menijo, da so obtožbe o 
neskladnosti neosnovane. Da bi širšo javnost zaščitili pred informacijami, ki morda ne bi 
spoštovale določb iz tega naslova, je treba širjenje prekiniti takoj po odločitvi pristojnega 
organa. Širjenje se nadaljuje zgolj, če tako odloči pristojni organ, odgovoren za analiziranje 
pritožbe imetnikov dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
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Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 j – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) dajo na voljo organom ali službam, 
odgovornim za nadzor informacij o 
zdravilih, vzorec vseh informacij, ki se 
posredujejo v skladu s tem naslovom, ter 
informacije o količini posredovanih
informacij, skupaj z izjavo, v kateri so 
navedene osebe, na katere so informacije 
naslovljene, način širjenja ter datum 
prvega širjenja;

(a) dajo na voljo pristojnim organom ali 
službam, odgovornim za nadzor informacij 
o zdravilih, ki te informacije odobrijo v 
naprej, vzorec vseh informacij na voljo v 
skladu s tem naslovom, ter informacije o 
količini zagotovljenih informacij, skupaj z 
izjavo, v kateri so navedene osebe, na 
katere so informacije naslovljene, način 
zagotavljanja ter datum prvega 
zagotavljanja;

Or. en

Predlog spremembe 289
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 j – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organom ali službam za spremljanje 
informacij o zdravilih predložijo zahtevane 
informacije in nudijo pomoč, ki jo 
zahtevajo za izvajanje svojih pristojnosti,

(c) organom ali službam za spremljanje 
informacij o zdravilih zagotovijo zahtevane 
informacije ter finančna sredstva in nudijo 
pomoč, ki jo zahtevajo za izvajanje svojih 
pristojnosti,

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom je treba dati na razpolago ustrezna finančna sredstva za izpolnjevanje 
nalog.
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Predlog spremembe 290
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 j – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) organom ali službam za spremljanje 
informacij o zdravilih predložijo zahtevane 
informacije in nudijo pomoč, ki jo 
zahtevajo za izvajanje svojih pristojnosti,

(c) organom ali službam za spremljanje 
informacij o zdravilih predložijo zahtevane 
informacije, zagotovijo finančna sredstva
in nudijo pomoč, ki jo zahtevajo za 
izvajanje svojih pristojnosti,

Or. en

Obrazložitev

Pristojnim organom je treba dati na razpolago ustrezna finančna sredstva za izpolnjevanje 
nalog.

Predlog spremembe 291
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 (novo)
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 j – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) vzpostavijo sisteme za obravnavanje 
pritožb in učinkovite odškodninske 
mehanizme, ki bodo obravnavali pritožbe 
potrošnikov in žrtvam zagotovili pravično 
odškodnino,

Or. en

Obrazložitev

Zavajajoče informacije o zdravilih na recept imajo lahko hude posledice za javno zdravje. 
Treba je dodati sistem za pritožbe in odškodnine, ki bo varoval potrošnike in jim zagotovil 
orodje za uveljavljanje pravic ter odškodninskih zahtevkov v primeru zavajajočih informacij.
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Predlog spremembe 292
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 j – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo možnost, da se 
objavi ime imetnika dovoljenja za promet, 
odgovornega za širjenje neustreznih 
informacij o zdravilu.

Or. en

Obrazložitev

To bi lahko bil učinkovit in odvračilen ukrep, ki bo prispeval k zagotavljanju skladnosti z 
zakonodajo.

Predlog spremembe 293
Jiří Maštálka

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za informacije o homeopatskih zdravilih iz 
člena 14(1), ki so bila uvrščena kot 
zdravila samo na recept, veljajo določbe 
tega naslova.

Za informacije o homeopatskih zdravilih in 
zdravilih rastlinskega izvora iz člena 
14(1), ki so bila uvrščena kot zdravila 
samo na recept, veljajo določbe tega 
naslova.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila rastlinskega izvora na recept je treba vključiti v področje uporabe te zakonodaje.
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Predlog spremembe 294
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za informacije o homeopatskih zdravilih iz 
člena 14(1), ki so bila uvrščena kot 
zdravila samo na recept, veljajo določbe 
tega naslova.

Za informacije o homeopatskih zdravilih in 
zdravilih rastlinskega izvora iz člena 
14(1), ki so bila uvrščena kot zdravila 
samo na recept, veljajo določbe tega 
naslova.

Or. en

Obrazložitev

Zdravila rastlinskega izvora na recept je treba vključiti v področje uporabe te zakonodaje.

Predlog spremembe 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija najpozneje [vstaviti točen datum 
pet let po začetku veljavnosti direktive o 
spremembi] objavi poročilo o pridobljenih 
izkušnjah pri izvajanju tega naslova ter 
oceni potrebo po pregledu tega naslova. 
Komisija to poročilo predloži Evropskemu 
parlamentu in Svetu.

Komisija najpozneje [vstaviti točen datum 
pet let po začetku veljavnosti direktive o 
spremembi], po posvetovanju z 
organizacijami bolnikov in pripadniki 
zdravstvenih poklicev, objavi poročilo o 
pridobljenih izkušnjah pri izvajanju tega 
naslova ter oceni potrebo po pregledu tega 
naslova. Komisija to poročilo predloži 
Evropskemu parlamentu in Svetu.

Or. en



AM\817858SL.doc 171/175 PE441.215v02-00

SL

Predlog spremembe 296
Carl Schlyter

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 l – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

V 12 mesecih po začetku veljavnosti te 
direktive Komisija po javnem 
posvetovanju, v katerega so vključene 
organizacije bolnikov, potrošnikov, 
zdravnikov in farmacevtov, predstavi 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o oceni berljivosti in točnosti povzetkov 
glavnih značilnosti zdravila in navodil za 
uporabo ter njihovega pomena za splošno 
javnost in zdravstvene delavce. Komisija 
po analizi podatkov in sistematičnem 
pregledu dokazov po potrebi predstavi 
predloge za izboljšavo oblike in vsebine 
povzetkov in navodil ter s tem zagotovi, da 
bodo dragocen vir informacij za javnost in 
zdravstvene delavce.

Or. en

Obrazložitev

Če Komisija res želi izboljšati informacije za bolnike, bi morala izboljšati obliko in vsebino 
povzetkov glavnih značilnosti zdravila in navodil za uporabo.

Predlog spremembe 297
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5 (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
 Člen 100 l a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 la
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Nacionalni pristojni organi, katerih delo 
usklajuje Agencija, organizirajo 
neodvisne kampanje zdravstvene 
opismenjenosti in osveščanja o 
zdravljenju o naslednjih temah:
– racionalna uporaba zdravil: kaj je 
mednarodno nelastniško ime; kaj pomeni 
razmerje med tveganjem oziroma škodo in 
koristjo; kaj je neželen učinek zdravila; 
kaj storiti v primeru neželenega učinka 
zdravila; kako poročati o neželenem 
učinku zdravila; kaj je skladnost;
– dobro upravljanje: kaj je navzkrižje 
interesov; kaj je preglednost;
– pravice bolnikov in potrošnikov pri 
kliničnih preskušanjih: kaj je klinično 
preskušanje; kaj je prostovoljno soglasje; 
kakšne pravice ima sodelujoči; kaj so 
nadomestni izidi.

Or. en

Obrazložitev

Razvoj zdravstvene opismenjenosti pri posameznikih je ključen. Z njo bodo bolniki in 
potrošniki lahko postali resnično dejavni, kar bo vodilo do boljšega obvladovanja bolezni in 
boljših zdravstvenih rezultatov. Neposredno in spontano poročanje bolnikov ustvarja 
večkulturno znanje ter je izobraževalna izkušnja glede razmišljanja in samoizražanja, ki 
prispeva k zdravstveni opismenjenosti.

Predlog spremembe 298
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 lb (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 lb
Nacionalni pristojni organi, katerih delo 
usklajuje Agencija, organizirajo 
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neodvisno preventivno informiranje o 
zdravju (zlasti o dejavnikih zdravja) zlasti 
s podporo javnim kampanjam o 
spopadanju z odvisnostmi, o nevarnosti 
odvisnosti od alkohola in od snovi, ki 
povzročajo odvisnost (tobak, narkotiki 
itd.), o tem, zakaj se odločiti za zdravo 
prehrano ali redno telesno dejavnost itd.

Or. en

Obrazložitev

Številnim boleznim se je mogoče izogniti s spodbujanjem bolj zdravega življenjskega sloga 
(več telesne dejavnosti, manj stresa, racionalna uporaba zdravil, da bi se izognili napakam 
pri zdravljenju in odvisnosti, izogibanje uporabi drog) in s prehranjevalnimi ukrepi (manj 
alkohola, manj tobaka, manj soli in sladkorja, manj maščobe, več zelenjave in sadja itd).

Predlog spremembe 299
Thomas Ulmer

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 lc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 lc
Države članice poskrbijo, da se 
zdravstvenim delavcem v dodiplomskem 
izobraževanju zagotovi razvoj 
komunikacijskih veščin in poznavanje 
osnov medicine, podprte z dokazi.
Države članice zagotovijo finančno 
podporo neodvisnim centrom za 
informiranje o zdravilih, spodbujajo 
razvoj neodvisnih programov za stalno 
izobraževanje zdravstvenih delavcev in 
razvoj njihovih sposobnosti za kritično 
presojo.
V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive ter po javnem posvetovanju z 
državami članicami in programi za stalno 
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izobraževanje zdravstvenih delavcev 
Komisija pripravi celovito poročilo o 
najboljši praksi v državah članicah.

Or. en

Obrazložitev

Obveščanje bolnikov in izpolnjevanje njihovih potreb zahteva odnos, ki temelji na zaupanju, 
osebni dialog in strokovno znanje, kar so temeljne naloge v zdravstvenih poklicih. 
Komunikacijske veščine zdravstvenih delavcev je treba razviti v času njihovega 
dodiplomskega študija.

Predlog spremembe 300
Gilles Pargneaux

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 lc (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100 lc
Države članice poskrbijo, da se 
zdravstvenim delavcem v dodiplomskem 
izobraževanju zagotovi razvoj 
komunikacijskih veščin in poznavanje 
osnov medicine, podprte z dokazi.
Države članice zagotovijo finančno 
podporo neodvisnim centrom za 
informiranje o zdravilih, spodbujajo 
razvoj neodvisnih programov za stalno 
izobraževanje zdravstvenih delavcev in 
razvoj njihovih sposobnosti za kritično 
presojo.
V treh letih po začetku veljavnosti te 
direktive ter po javnem posvetovanju z 
državami članicami in programi za stalno 
izobraževanje zdravstvenih delavcev 
Komisija pripravi celovito poročilo o 
najboljši praksi v državah članicah.
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Or. en

Obrazložitev

Obveščanje bolnikov in izpolnjevanje njihovih potreb zahteva odnos, ki temelji na zaupanju, 
osebni dialog in strokovno znanje, kar so temeljne naloge v zdravstvenih poklicih. 
Komunikacijske veščine zdravstvenih delavcev je treba razviti v času njihovega 
dodiplomskega študija.


