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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

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

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

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

Spremembe besedila

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

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 
2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini v zvezi z 
informacijami za širšo javnost o zdravilih na recept
(KOM(2008)0663 – C7-0156/2008 – 2008/0256(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0663),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0156/2008),

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom 
„Posledice uveljavitve Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne 
postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

– ob upoštevanju členov 294(3), 114 in 168(4)(c) Pogodbe o delovanju EU,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora1 z dne 10. junija 2009 
ter Odbora regij2 z dne 7. oktobra 2009,

– ob upoštevanju člena 55 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2010),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

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

Predlog spremembe 1

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Na podlagi člena 88a Direktive (3) Na podlagi člena 88a Direktive 

                                               
1 UL C 306, 16.12.2009, str. 19.
2 UL C
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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.

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 
glede na informacije iz priloženih navodil 
za uporabo in iz povzetka značilnosti 
zdravila. Take neupravičene razlike pri 
dostopanju do informacij, ki so v drugih 
državah članicah javno dostopne, so 
kroničnim bolnikom iz nekaterih držav 
članic v škodo in jih je treba odpraviti.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Navedene razlike v razlagi predpisov 
Skupnosti o oglaševanju in razlike med 
nacionalnimi predpisi o obveščanju 
negativno vplivajo na enotno uporabo 
predpisov Skupnosti o oglaševanju ter na 
učinkovitost določb glede informacij o 
zdravilu, vsebovanih v povzetku 
značilnosti zdravila in navodilih za 
uporabo. Čeprav so navedeni predpisi v 
celoti usklajeni, da se zagotovi enaka raven 
varovanja javnega zdravja po vsej 
Skupnosti, je ta cilj oslabljen, če so 
dovoljeni zelo različni nacionalni predpisi 
o širjenju takšnih ključnih informacij.

(5) Navedene razlike v razlagi predpisov 
Skupnosti o zagotavljanju informacij 
bolnikom in širši javnosti ter razlike med 
nacionalnimi predpisi o obveščanju 
negativno vplivajo na enotno uporabo 
predpisov Skupnosti o zagotavljanju 
informacij bolnikom in širši javnosti ter 
na učinkovitost določb glede informacij o 
zdravilu, vsebovanih v povzetku 
značilnosti zdravila in navodilih za 
uporabo. Čeprav so navedeni predpisi v 
celoti usklajeni, da se zagotovi enaka raven 
varovanja javnega zdravja po vsej 
Skupnosti, je ta cilj oslabljen, če so 
dovoljeni zelo različni nacionalni predpisi 
o širjenju takšnih ključnih informacij.

Or. en
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Obrazložitev

V žarišču direktive ne bi smelo biti oglaševanje, pač pa dajanje informacij na voljo javnosti.

Predlog spremembe 3

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 se zmanjšajo 
razlike v dostopu do informacij ter 
omogoči razpoložljivost kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih, pri čemer mora biti 
poudarek na pravicah in interesih 
bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva za spremembo direktive se mora osrediniti na bolnike in njihove interese. V novih 
določbah mora biti namesto pravice farmacevtskih podjetij do razširjanja informacij 
poudarjena pravica bolnikov do informiranosti.

Predlog spremembe 4

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 

(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 
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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.

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 
informacij imetnikov dovoljenj na 
razpolago 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.

Or. en

Obrazložitev

(i) Poudariti je treba, da namen novih določb ni posegati v razmerje med bolnikom in 
zdravnikom, pač pa ga podpreti, kar je v skladu z odstavkom 100(d)(2)(b) predloga Komisije. 
Bolje obveščeni bolniki bodo verjetneje nadaljevali potrebno zdravljenje in bolje razumeli 
odločitve v zvezi z njim. (ii) Informacije imetnika dovoljenja za promet z zdravili, ki se 
izdajajo samo na recept, bi morali biti del širše strategije informiranja in zdravstvene 
opismenjenosti.

Predlog spremembe 5

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 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na informacije o zdravilih na 
recept, ki jih da na razpolago imetnik 
dovoljenja, 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 organizacij 
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bolnikov, da izrazijo svoje stališče o 
zdravilih, ki se izdajajo samo 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.

Or. en

Obrazložitev

Glede na nedavno dogajanje v sodni praksi je treba poudariti, da določbe te direktive v 
nobenem primeru ne vplivajo na pravico oseb, organizacij, zlasti tiska ali skupin bolnikov, da 
izrazijo svoje stališče o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, a pod pogojem, da ne 
delujejo v interesu ali v imenu farmacevtskih podjetij.

Predlog spremembe 6

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 razpolago 
samo preko posebnih kanalov 
komuniciranja, da se učinkovitost 
prepovedi oglaševanja nezaželenih 
informacij za javnost ne bi zmanjšala. 
Kadar imetnik dovoljenja za promet daje 
na razpolago informacije prek televizije,
radia ali časopisov, revij in podobnih 
publikacij, bolniki pred takšnimi 
nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, 
zato je treba takšno dajanje informacij na 
razpolago prepovedati. 

Or. en

Obrazložitev

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
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information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Predlog spremembe 7

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15) Ker ta direktiva prvič uvaja usklajene 
predpise o zagotavljanju informacij za širšo 
javnost o zdravilih na recept, mora 
Komisija oceniti njeno delovanje in 
potrebo po pregledu pet let po začetku 
njene veljavnosti. Uvesti je treba tudi 
določbo, v skladu s katero Komisija 
pripravi smernice na podlagi izkušenj 
držav članic pri spremljanju informacij.

(15) Ker ta direktiva prvič uvaja usklajene 
predpise o zagotavljanju informacij za širšo 
javnost o zdravilih na recept, mora 
Komisija oceniti njeno delovanje in 
potrebo po pregledu pet let po začetku 
njene veljavnosti. Uvesti je treba tudi 
določbo, v skladu s katero Komisija v 
sodelovanju z organizacijami bolnikov in 
zdravstvenih delavcev pripravi smernice na 
podlagi izkušenj držav članic pri 
spremljanju informacij.

Or. en

Obrazložitev

Ker so te informacije namenjene bolnikom, morajo biti njihove organizacije 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 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(15a) Komisija bi morala dobiti 
pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o 
delovanju Evropske unije v zvezi s 
kakovostnimi merili informacij za splošno 
javnost in smernicami za spletno 
dostopnost.



PR\807498SL.doc 11/26 PE439.410v01-00

SL

Or. en

Obrazložitev

Režim komitologije je treba prilagoditi sistemu delegiranih aktov, ki jih uvaja člen 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe).

Predlog spremembe 9

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Da bi pri vprašanjih izvajanja in uporabe te direktive upoštevali mnenje bolnikov, se mora 
Komisija posvetovati z njihovimi organizacijami.

Predlog spremembe 10

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 
izpolnjujejo merila kakovosti in jih 
imetnik dovoljenja za promet da na 
razpolago za širšo javnost, za katere 
veljajo določbe naslova VIIIa.“

Or. en

Obrazložitev

Informacije, ki se zagotavljajo bolnikom in splošni javnosti, morajo izpolnjevati osnovna 
kakovostna merila, da se zagotovi varnost bolnikov in varstvo javnega zdravja.
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Predlog spremembe 11

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, na primer informacijskih 
kampanj o redkih boleznih, ki jih izvaja 
industrija in jih odobrijo pristojni organi 
držav članic.“

Or. en

Obrazložitev

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Predlog spremembe 12

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 

1. Države članice od imetnika dovoljenja 
za promet zahtevajo, naj da na razpolago, 
neposredno ali posredno prek tretje 
stranke, ki deluje v imenu imetnika 
dovoljenja za promet, informacije širši 
javnosti ali njenim članom o odobrenih 
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naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII.

zdravilih na recept pod pogojem, da so 
tako informacije kot način, kako so dane 
na razpolago, skladni z določbami tega 
naslova. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII. Ko so takšne 
informacije dane na razpolago, 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

(i)Direktiva bi morala biti namenjena predvsem bolnikom, zato je treba spremeniti njeno 
žarišče: poudarek bi moral biti na pravici bolnikov do dostopa do informacij, ne pa na 
priložnosti farmacevtskih podjetij za njihovo širjenje. (ii) 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 13

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Določbe te direktive ne posegajo v 
pravico oseb ali organizacij, zlasti 
medijev, bolnikov ali organizacij bolnikov, 
da izrazijo svoje stališče o zdravilih, ki se 
izdajajo samo 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.

Or. en

Obrazložitev

Glede na nedavno dogajanje v sodni praksi je treba poudariti, da določbe te direktive v 
nobenem primeru ne vplivajo na pravico oseb, organizacij, zlasti medijev ali skupin bolnikov, 
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da izrazijo svoje stališče o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, a pod pogojem, da ne 
delujejo v interesu ali v imenu farmacevtskih podjetij.

Predlog spremembe 14

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

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:

1. Imetnik dovoljenja za promet v zvezi z 
odobrenimi zdravili na recept da na 
razpolago 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 je treba dati na razpolago 
tako v elektronski kot v tiskani obliki ter v 
formatu, ki je dostopen invalidnim 
osebam. 

(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; 

2. Imetnik dovoljenja za promet lahko 
širši javnosti ali njenim članom da na 
razpolago naslednje vrste informacij o 
odobrenih zdravilih na recept:

(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;

(a) 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, na da bi to 
ogrozilo kakovost in zanesljivost 
informacij; 

(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 

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

(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.

(c) 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. Te informacije 
agencija preveri, preden se dajo na 
razpolago, v skladu s členom 20b(1) 
Uredbe ES (št.) 726/2004;
(d) farmacevtski in predklinični preizkusi 
ter klinična preskušanja zadevnih zdravil, 
ki jih vsebuje javno dostopna različica 
poročila o oceni iz odstavka 1.

(Sklicevanje: premestitev in sprememba člena 100b; točke b)-d) predloga)

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe 15

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 razpolago za širšo javnosti ali njene 
člane, niso na voljo na televiziji, radiu, v 
časopisih, revijah in podobnih 
publikacijah. Na voljo se dajo samo prek 
naslednjih kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Informacije morajo biti na razpolago tistim, ki jih sami iščejo. to pomeni, da je treba 



PE439.410v01-00 16/26 PR\807498SL.doc

SL

uporabiti načelo pritegnitve. Če farmacevtsko podjetje daje na razpolago informacije prek 
časopisov, revij in podobnih publikacij, pacienti niso zaščiteni pred neželenimi informacijami, 
zato tega ne bi smeli dovoliti.

Predlog spremembe 16

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 morajo biti na razpolago tistim, ki jih sami iščejo. to pomeni, da je treba 
uporabiti načelo pritegnitve. Če farmacevtsko podjetje daje na razpolago informacije prek 
časopisov, revij in podobnih publikacij, pacienti niso zaščiteni pred neželenimi informacijami, 
zato tega ne bi smeli dovoliti.

Predlog spremembe 17

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
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Obrazložitev

Bolniki bi morali imeti možnost, da stopijo v stik s farmacevtskim podjetjem in pridobijo 
dodatne dopolnilne informacije.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Bolj bi bilo treba poudariti razliko med informacijo in oglasom. Čeprav člen 86 direktive 
opredeljuje oglaševanje in člen 88(1) prepoveduje oglase za zdravila na recept, bi bilo treba 
zaradi jasnosti poudariti, da ne sme biti na razpolago nobenega promocijskega gradiva za 
zdravila na recept.

Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Komisija sprejme potrebne ukrepe za 
izvajanje odstavkov 1, 2 in 3. 

(4) Da se zagotovi, da so splošni javnosti 
na voljo kakovostne informacije in njenim 
članom, Komisija prek delegiranih aktov v 
skladu s členom 100 kb in pogoji iz členov 
100 kc in 100 kd sprejme potrebne ukrepe 
za uporabo odstavkov 1, 2 in 3.

Navedeni ukrepi, namenjeni spremembi 
nebistvenih določb te direktive z njeno 
dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).
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Or. en

Obrazložitev

Režim komitologije je treba prilagoditi sistemu delegiranih aktov, ki jih uvaja člen 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe).

Predlog spremembe 20

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija lahko ta odstavek spremeni, da se 
upošteva tehnični napredek. Ta ukrep, 
namenjen spreminjanju nebistvenih določb 
te direktive, se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 121(2a).

Komisija lahko zaradi upoštevanja 
tehničnega napredka na podlagi 
delegiranih aktov v skladu s členom 
100kb in ob upoštevanju pogojev iz členov 
100kc in 100kd sprejme potrebne ukrepe 
za uporabo tega odstavka.

Or. en

Obrazložitev

Režim komitologije je treba prilagoditi sistemu delegiranih aktov, ki jih uvaja člen 290 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (Lizbonske pogodbe).

Predlog spremembe 21

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

2. 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 

2. Po posvetovanju z državami članicami, 
organizacijami bolnikov in zdravstvenimi 
delavci 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 
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začetku veljavnosti te direktive in jih redno 
posodablja na podlagi pridobljenih 
izkušenj.

zdravilih na recept. Smernice vsebujejo 
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 pacientom, morajo biti njihove organizacije vključene v 
proces oblikovanja smernic. Pomembno je tudi gledišče zdravstvenih delavcev, saj morajo za 
paciente ostati glavni vir informacij o zdravilih na recept.

Predlog spremembe 22

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 spletne strani lahko imetnik 
dovoljenja za promet informacije o 
zdravilu z navedene spletne strani objavi 
na drugih spletnih straneh, ki jih imetnik 
dovoljenja za promet v skladu z določbami 
prvega pododstavka prijavi po vsej 
Skupnosti, če je vsebina enaka.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z načelom pritegnitve in da se zagotovi, da se informacije o zdravilih na 
recept ne pojavijo na nobeni drugi nepovezani spletni strani, je treba možnost objave z 
zdravili povezanih informacij omejiti na temu posvečene spletne strani, ki jih prijavijo in 
vzdržujejo farmacevtska podjetja v skladu z pododstavkom 1 odstavka 1 člena 100h.
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Predlog spremembe 23

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 izrecnega 
predhodnega dovoljenja, ali pojava 
nezaželene vsebine na teh spletnih straneh, 
ki se razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom. Spletne strani lahko omogočajo 
video vsebine, če je to koristno za varno in 
učinkovito uporabo zdravila.

Or. en

Obrazložitev

(i) Glede na obliko spletne strani, se lahko bolniki, ki jo redno obiskujejo, morda želijo 
prijaviti ali identificirati, da bi dostopali do informacij, ki so jih že kdaj iskali, ali do njih 
hitreje dostopali; to pa bi lahko bilo mogoče samo z njihovim predhodnim dovoljenjem. (ii) 
Pri nekaterih zdravilih (npr. inhalatorjih), drugem materialu in pripomočkih lahko kratek film 
pomaga prikazati pravilno uporabo zdravila. 

Predlog spremembe 24

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100k

Posvetovanje z organizacijami bolnikov
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Komisija se o vprašanjih, povezanih z 
izvajanjem te direktive, in o tem, kako jo 
države članice izvajajo, posvetuje z 
organizacijami pacientov. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi pri vprašanjih izvajanja in uporabe te direktive upoštevali mnenje pacientov, bi se 
morala Komisija posvetovati z njihovimi organizacijami.

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100kb
Izvajanje pooblastil

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov iz členov 100d(4) in 100f(2) se 
Komisiji podeli za obdobje petih let po 
začetku veljavnosti te direktive. Komisija 
najpozneje šest mesecev pred iztekom 
petletnega obdobja pripravi poročilo glede 
prenesenih pooblastil. Prenos pooblastil 
se samodejno podaljša za enako dolgo 
obdobje, razen če ga Evropski parlament 
ali Svet v skladu s členom 100kc ne 
prekliče.

2. Komisija takoj po sprejetju 
delegiranega akta o tem sočasno obvesti 
Evropski parlament in Svet. 

3. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih 
aktov se Komisiji podeli pod pogoji iz 
členov 100kc in 100kd.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije morajo biti v direktivi natančne 
določbe o prenosu pooblastil.

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100k
Preklic prenosa pooblastila

1. Prenos pooblastil iz členov 100d(4) in 
100f(2) lahko Evropski parlament ali Svet 
kadar koli prekličeta. 
Institucija, ki je začela notranji postopek 
za odločanje, ali naj se prenos pooblastila 
prekliče, si prizadeva, da o tem obvesti 
drugo institucijo in Komisijo, v 
doglednem času pred sprejetjem končnega 
sklepa, pri čemer navede prenesena 
pooblastila, ki bi lahko bila preklicana, ter 
morebitne razloge za preklic.
3. S sklepom o preklicu se konča prenos 
pooblastil, navedenih v tej odločitvi. Sklep 
začne veljati nemudoma ali na dan, ki je v 
njem določen. Sklep ne vpliva na 
veljavnost že veljavnih delegiranih aktov. 
Objavi se v Uradnem listu Evropske unije.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije morajo biti v direktivi natančne 
določbe o prenosu pooblastil.
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Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100kd
Ugovori zoper delegirane akte

1. Evropski parlament ali Svet lahko v 
treh mesecih od datuma uradnega 
obvestila nasprotujeta delegiranemu aktu 
.
Na pobudo Evropskega parlamenta ali
Sveta se to obdobje podaljša za en mesec.

2. Če po izteku tega obdobja niti Evropski 
parlament niti Svet ne nasprotuje 
delegiranemu aktu, se ta objavi v 
Uradnem listu Evropske unije in začne 
veljati na tam navedeni datum.

3. Če Evropski parlament ali Svet 
ugovarja zoper delegirani akt, ta ne začne 
veljati. Institucija, ki zoper delegirani akt 
ugovarja, svojo odločitev utemelji.

Or. en

Obrazložitev
V skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije morajo biti v direktivi natančne 
določbe o prenosu pooblastil.
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OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog Komisije v zvezi z informacijami za bolnike o zdravilih na 
recept (KOM(2008)0662–0663). Parlament in organizacije bolnikov so že dolgo pozivali k 
pripravi takšnega predloga, da bi bili bolniki bolje obveščeni o zdravilih, ki so jim predpisana 
in jih jemljejo. 
Večji dostop do kakovostnih informacij bo prispeval k uspešnejšemu zdravljenju bolnikov, saj 
bodo ti, če bodo bolje obveščeni, verjetneje nadaljevali potrebno zdravljenje in bolje razumeli 
odločitve v zvezi z njim. Predlog bo tako – če bo ustrezno oblikovan in se bo ustrezno izvajal 
– prinesel dodano vrednost. 
Cilj predloga zato ne more biti le uskladitev evropske zakonodaje, temveč tudi izboljšanje 
zdravja prek večje zdravstvene opismenjenosti. Farmacevtska industrija ima pomembno vlogo 
pri spodbujanju zdravstvene opismenjenosti in dobrega zdravja, vendar mora biti njena vloga 
jasno opredeljena in njeno sodelovanje strogo pravno urejeno, da bi preprečili prekomerno 
porabo farmacevtskih izdelkov zaradi težnje po dobičku. 
Sedanji pravni okvir in stanje v Evropi glede dostopa bolnikov do informacij o zdravilih na 
recept kažeta veliko težav. Ker si države članice direktivo različno razlagajo, bolniki v 
različnih delih Evrope nimajo enakega dostopa do visokokakovostnih informacij o 
farmacevtskih izdelkih. V nekaterih državah članicah nimajo enostavnega dostopa celo do 
najosnovnejših informacij o farmacevtskih izdelkih, ki so jim predpisani. To je nesprejemljivo 
in povzroča zdravstvene neenakosti v Uniji. 
Sedanja uredba ni prilagojena tehničnemu razvoju ter možnostim in izzivom interneta. 
Bolniki v Evropi lahko že v nekaj sekundah neomejeno dostopajo do nenadzorovanih in 
pogosto nepravilnih informacij o farmacevtskih izdelkih. Dostop do nadzorovanih in varnih 
informacij o teh izdelkih na internetu pa je za večino bolnikov zelo omejen, še zlasti za tiste, 
ki potrebujejo informacijo v svojem maternem jeziku. 
Dejstvo, da sodišča po Evropi direktivo različno razlagajo, kaže na določeno pravno 
nejasnost, zaradi katere je težko opredeliti, kako naj bi se direktiva izvajala in za koga naj bi 
se uporabljala. To se kaže tudi v različnem izvajanju direktive v posameznih državah 
članicah. Zato je bistveno, da se zagotovijo jasnejše določbe. 
Zato je bistveno, da se zagotovijo jasnejše določbe in posodobijo določbe glede informacij o 
farmacevtskih izdelkih na recept ter da se čim prej uvedejo nova pravila. 
Poročevalec ima več pomislekov glede predloga Komisije. V tej obrazložitvi so poudarjene 
najpomembnejše spremembe, ki so predlagane v osnutkih poročil.

 Predlog Komisije se osredotoča na pravico farmacevtskih podjetij do širjenja 
informacij, ne pa na pravico bolnikov do dostopa do kakovostnih informacij. 
Poročevalec zato predlaga, da se spremeni osredotočenost predloga in pooblasti 
farmacevtska podjetja, da bolnikom zagotovijo nekatere informacije, s čimer bi 
pravice bolnikov do obveščenosti umestili v središče zakonodaje. Možnosti, da lahko 
bolniki dobijo informacije, farmacevtska podjetja ne smejo izkoristiti za oglaševanje. 
Informacije morajo biti resnično v korist bolnikov. Poročevalec želi, da bi 
farmacevtska industrija morala dati na razpolago evropskim bolnikom nekatere 
osnovne informacije o farmacevtskih izdelkih na recept, na primer povzetek 
karakteristik in navodila za uporabo zdravila, ter jim zagotoviti lahek dostop do njih.
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 Dajanje informacij na razpolago bi moralo temeljiti na „načelu povpraševanja“, t.j. 
informacije bi morale biti na razpolago tistim bolnikom, ki jih sami iščejo. Zato bi bilo 
treba kanale, po katerih se informacije dajejo na razpolago, skrbneje izbrati. Medtem 
ko ima internet vedno večjo vlogo, se njegova razširjenost in dostop do njega med 
državami članicami precej razlikujeta, da ne omenjamo razlik v internetni 
opismenjenosti. Zato bi morale biti informacije na razpolago prek bolj tradicionalnih 
kanalov, na primer dopisovanja. 

 Kar zadeva uporabo tiskanih medijev kot kanalov informacij, ima poročevalec 
pomisleke. Informacije v časopisih in revijah so dostopne vsem, ne samo tistim, ki jih 
iščejo, kar pomeni, da bolniki niso zaščiteni pred nezaželenimi informacijami. 
Poročevalec zato predlaga, da se črta možnost, da farmacevtska podjetja dajo na 
razpolago informacije v časopise, revije in podobne publikacije. 

 Poročevalec želi tudi bolj pojasniti razliko med oglasom in informacijo. Čeprav člen 
86 direktive opredeljuje oglaševanje in člen 88(1) prepoveduje oglase za zdravila na 
recept, bi bilo treba zaradi jasnosti poudariti, da ne sme biti na razpolago nobeno 
promocijsko gradivo za zdravila na recept.

 Da bi se izognili zmedi, je treba poudariti, da bodo določbe direktive veljale za 
farmacevtska podjetja in v nobenem primeru ne bodo vplivale na pravico tiska ali 
bolnikov ter njihovih organizacij, da izrazijo stališče o nekaterih zdravilih in 
zdravljenjih, če delujejo neodvisno od farmacevtskih podjetij, ne delujejo v njihovem 
imenu ali v njihovem interesu ali po njihovih navodilih. Gre za pravno urejanje 
panoge, ne pa za širše urejanje, ki bi vplivalo na svobodo govora in svobodo tiska itd. 

 Da bi upoštevali mnenje bolnikov, morajo organizacije bolnikov dejavno sodelovati 
pri izvajanju direktive in uredbe. Poročevalec pozdravlja zamisel iz osnutka o 
smernicah in kodeksu ravnanja v zvezi z informacijami, ki bi bile na razpolago 
bolnikom, in želi, da bi Komisija pri njunem oblikovanju sodelovala z organizacijami 
bolnikov.

 Treba je poudariti pomembnost odnosa med zdravnikom in bolnikom. 
Najpomembnejši vir informacij o zdravilih na recept je zdravnik, ki jih predpiše, in 
tako bi moralo tudi ostati. Ta odnos ima temeljno vrednost, drugi informacijski kanali 
pa ga lahko le dopolnijo.   

 Kar zadeva obseg informacij, poročevalec odobrava javno objavo različice poročila o 
oceni, ki je javno dostopna. Meni pa, da se lahko da na razpolago tudi farmacevtske in 
predklinične preizkuse ter klinična preskušanja zadevnih zdravil. Glede na poslovno 
občutljivost tovrstnih informacij farmacevtskih podjetij ne bi bilo mogoče pooblastiti 
za njihovo objavo, ker pa so lahko dragocene za bolnike in njihove organizacije, ne bi 
smelo biti prepovedano dajati jih na razpolago. 

Ob umestitvi predloga v kontekst poročevalec poudarja, da so informacije za bolnike o 
zdravilih na recept del širše strategije „zagotavljanja informacij bolnikom“ in zdravstvene 
opismenjenosti. Bolniki in vsi zainteresirani bi morali biti sposobni poiskati natančne in 
nepristranske informacije o zdravem življenjskem slogu, preprečevanju bolezni in posebnih 
bolezni ter različnih možnostih zdravljenja. Seveda pa to presega obseg sedanjega predloga in 
poročila. Poročevalec zato pričakuje, da bo Komisija v bližnji prihodnosti kot del take širše 
„strategije zagotavljanja informacij bolnikom“predstavila nov predlog ter dopolnila 
pričujočega.
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