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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 uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 
726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za 
humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila v zvezi 
z informacijami za širšo javnost o zdravilih na recept za uporabo v humani medicini
(KOM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0662),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C7-0517/2008),

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

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

– ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij,

– 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.



PE439.412v01-00 6/10 PR\807553SL.doc

SL

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Uvedba novega naslova VIIIa v 
Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
navedena vprašanja obravnava z različnimi 
določbami za zagotavljanje razpoložljivosti
visoko kakovostnih, objektivnih, 
zanesljivih in nepromocijskih informacij o 
zdravilih na recept za uporabo v humani 
medicini.

(2) Uvedba novega naslova VIIIa v 
Direktivo 2001/83/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 
zdravilih za uporabo v humani medicini 
navedena vprašanja obravnava z različnimi 
določbami, katerih namen je zagotoviti 
razpoložljivost visoko kakovostnih, 
objektivnih, zanesljivih in nepromocijskih 
informacij o zdravilih na recept za uporabo 
v humani medicini ter poudariti pravice in
interese bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva o spremembi se mora osrediniti na bolnike in njihove interese ter mora biti 
vključena tudi v uredbo o spremembi. V novih določbah direktive o spremembi mora biti 
namesto pravice farmacevtskih podjetij do razširjanja informacij poudarjena pravica 
bolnikov do obveščenosti.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20 b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 60 dneh po prejemu 
obvestila. Če Agencija ne ugovarja v 60
dneh, se informacije štejejo za sprejete in 

(3) Agencija lahko na podlagi razlogov, 
povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 20 dneh po prejemu 
obvestila. Če Agencija ne ugovarja v 20
dneh, se informacije štejejo za sprejete in 
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se lahko objavijo. se lahko objavijo.

Or. en

Obrazložitev

Šestdeset dni je predolgo in lahko škodi bolnikom, zlasti kar zadeva opozorila glede zdravil. 
Da bi zagotovili večjo učinkovitost v procesu, bi bilo treba Agenciji določiti razumnejši rok za 
ugovarjanje informacijam.
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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 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 
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osnovne informacije o farmacevtskih izdelkih na recept, na primer povzetek 
karakteristik in navodila za uporabo zdravila, ter jim zagotoviti lahek dostop do njih.

 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 nobenega 
promocijskega gradiva 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 
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poročila. Poročevalec zato pričakuje, da bo Komisija v bližnji prihodnosti kot del take širše 
„strategije zagotavljanja informacij bolnikom“predstavila nov predlog ter dopolnila 
pričujočega.


