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Predlog spremembe 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 4 
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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.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

(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 
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o širjenju takšnih ključnih informacij. o dajanju takšnih ključnih informacij na 
voljo.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. en

Obrazložitev

Treba je poudariti, da je glavni poudarek te direktive na boljšem obveščanju bolnikov in širše 
javnosti o zdravilih, ne pa na oglaševanju.

Predlog spremembe 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, 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 
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.
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Predlog spremembe 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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. 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 33
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 10 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se (10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
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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.

zagotovi, da se dajo na voljo samo 
kakovostne nepromocijske informacije o 
koristih in tveganjih odobrenih 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.
(Besedo „širiti“ je treba po vsem besedilu 
zamenjati z „dati na voljo“. Če bo ta 
predlog spremembe sprejet, bodo potrebne 
ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Or. pt

Predlog spremembe 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 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.

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 35
Philippe Juvin

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 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 dajejo na voljo prek televizije 
ali radia, bolniki pred takšnimi 
nezaželenimi informacijami niso zaščiteni, 
zato je treba takšno dajanje na voljo 
prepovedati.

Or. en

Obrazložitev

Treba je jasno navesti, da televizija in radio nista primerno sredstvo za obveščanje bolnikov o 
zdravilih.

Predlog spremembe 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi 
Uvodna izjava 12 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Internet je pomemben informacij za 
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vedno več bolnikov. Ta trend se bo v 
prihodnjih letih 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 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 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka -1 a (novo) 
Direktiva 2001/83/ES
Člen 59 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1a) Vstavi se naslednji odstavek:
„3a. Navodila za uporabo ustrezajo 
dejanskim potrebam bolnikov. V ta namen 
bi morale organizacije bolnikov sodelovati 
pri razvoju in pregledovanju informacij o 
zdravilih, ki ga izvajajo nacionalni 
regulativni organi in Evropska agencija 
za zdravila. Navodila za uporabo 
vsebujejo kratek odstavek, v katerem so 
navedene koristi in možni škodljivi učinki 
zdravila, pa tudi opis dodatnih informacij 
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za zdravo in učinkovito uporabo 
zdravila.“

Or. en

Obrazložitev

Študije, v katerih so sodelovali bolniki, so pokazale, da večina ljudi ne bere navodil za 
uporabo (npr. informacije so podane v napačnem vrstnem redu, najpomembnejše informacije 
ne izstopajo). Zaradi tega bi bilo treba navodila za uporabo pripraviti v sodelovanju s
predstavniki bolnikov, kot je na primer leta 2005 predlagala delovna skupina za potrošnike v 
okviru Evropske agencije za zdravila. Delo te agencije 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 38
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V odstavku 1 člena 86 se po prvi 
alinei vstavi naslednja alinea:
„– opozarjanje širše javnosti na zdravila z 
navedbo terapevtskih indikacij ali znakov 
in simptomov,“

Or. pt

Predlog spremembe 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

– informacij, ki jih da na voljo imetnik
dovoljenja za promet o zdravilih na recept 
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katere veljajo določbe naslova VIIIa. za širšo javnost, za katere veljajo določbe 
naslova VIIIa.

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 40
Philippe Juvin

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, ki jih izvaja 
industrija in jih odobrijo pristojni organi 
držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Možnost, da imetniki dovoljenja za promet poleg kampanj za cepljenje (ki so že določene v 
sedanji direktivi) izvedejo druge kampanje v interesu javnega zdravja, ni dovolj natančno 
opredeljena in bi lahko bila zavajujoča. Poleg tega sedanja direktiva imetnikom dovoljenja za 
promet že dovoljuje, da zagotavljajo nepromocijske informacije, povezane z zdravjem 
ljudi/boleznimi (člen 86, odstavek 2).

Predlog spremembe 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
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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 neposredno ali posredno 
prek tretje stranke dajanje informacij na 
voljo 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.
(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 42
António Fernando Correia De Campos

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 

1. Države članice imetniku dovoljenja za 
promet omogočijo širjenje 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.
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uporabe naslova VIII. 

Or. pt

Predlog spremembe 43
Philippe Juvin

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. Ne glede na pomembno vlogo, ki jo 
imajo pristojni nacionalni organi in 
zdravstveni delavci pri boljšem obveščanju 
bolnikov in širše javnosti o odobrenih 
zdravilih na recept, lahko države članice 
imetniku dovoljenja za promet omogočijo 
neposredno ali posredno prek tretje stranke 
dajanje informacij na voljo 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 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Organizirati bi bilo treba 
informacijske kampanje za večjo 
ozaveščenost širše javnosti in njenih 
članov o tveganju ponarejenih zdravil. Te 
informacijske kampanje lahko izvedejo 
pristojni nacionalni organi v sodelovanju 
z industrijo, zdravstvenimi delavci in 
organizacijami bolnikov.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bolje zaščitili zdravje ljudi, bi lahko bile za bolnike zelo uporabne in koristne 
informacijske kampanje o tveganju ponarejenih zdravil, 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 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 vrste informacij o odobrenih 
zdravilih na recept:

(Sprememba velja za celotno besedilo; če 
bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne 
prilagoditve v celotnem besedilu.)

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 sami širijo informacije 
med bolniki in širšo javnostjo).

Predlog spremembe 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
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:

1. Imetnik dovoljenja za promet v zvezi z 
odobrenimi zdravili na recept da širši 
javnosti ali njenim članom na voljo 
povzetek značilnosti zdravila, ovojnino in 
navodilo za uporabo zdravila, kakor so jih 
odobrili pristojni organi, in javno 
dostopno različico poročila o oceni, ki ga 
pripravijo pristojni organi. Te informacije 
je treba dati na razpolago tako v 
elektronski kot v tiskani obliki ter v 
formatu, ki je dostopen invalidom. 
2. Poleg tega lahko imetnik dovoljenja za 
promet širši javnosti ali njenim članom 
daje na voljo naslednje vrste informacij:

Or. en

Obrazložitev

Direktiva bi morala biti bolj osredotočena na bolnike, zato je treba poudariti, da imajo 
pravico do nekaterih informacij. Zahteva se, da imajo bolniki najmanj dostop do povzetka 
značilnosti zdravila, navodil za uporabo in javno dostopne različice poročila o oceni tako v 
tiskani kot elektronski obliki.
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Predlog spremembe 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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;

črtano

Or. en

Obrazložitev

V skladu s predlogom spremembe za člen 100b(1), kjer se razlikuje med informacijami, do 
katerih so bolniki upravičeni in te morajo biti na voljo, ter informacijami, ki jih je mogoče 
dati na voljo, kot je določeno v členu 100b(2).

Predlog spremembe 48
António Fernando Correia De Campos

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 drugačen in lažje razumljiv 
način, pod pogojem, da očitno vsebujejo 
točno predstavitev tveganj in koristi, 
povezanih z zdravilom; 

Or. pt
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Predlog spremembe 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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;

(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, 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, s čimer bi zagotovili, da bodo predstavljene na bolniku 
prijaznejši način.

Predlog spremembe 50
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;

(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 na bolniku prijazen način, brez 
poseganja v celovit in nepristranski značaj 
informacij, ki so dane na voljo;
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Or. en

Obrazložitev

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Predlog spremembe 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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;

(b) informacije o odlaganju 
neuporabljenih zdravil ali iz njih nastalih 
odpadnih snovi kot tudi napotitev na 
uveljavljen sistem zbiranja teh snovi; 
informacije o cenah in informativne 
objave o dejstvih ter referenčna gradiva o 
zdravilu, na primer v zvezi s spremembami 
na ovojnini ali opozorili o neželenih 
učinkih;

Or. en

Obrazložitev

Zdravila vplivajo na okolje. Te informacije so pomembne, posebej v zvezi s sistemi odlaganja 
in zbiranja, zato da se prepreči okoljska škoda.

Predlog spremembe 52
Anja Weisgerber

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) farmacevtski in predklinični 
preizkusi ter klinična preskušanja 
zadevnih zdravil, ki jih vsebuje javno 
dostopna različica poročila o oceni iz 
odstavka 1.

Or. en

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 to želijo, jim je treba to omogočiti.

Predlog spremembe 53
Cristian Silviu Buşoi

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – točka d a (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 pogoje iz člena 100d in ne 
spodbujajo nobenega posameznega 
zdravila.

Or. en

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.
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Predlog spremembe 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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, radiu ali 
v tiskanih medijih. Na voljo se dajo samo 
prek naslednjih kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, kaj je mišljeno s tiskanimi mediji. Kot kanali, po 
katerih se dajejo informacije na voljo javnosti, bi morali biti dovoljeni tudi informativni listi 
in brošure.

Predlog spremembe 55
António Fernando Correia De Campos

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) tehnične in znanstvene revije v zvezi z 
zdravjem ali širši javnosti namenjene 
revije s pretežno zdravstveno vsebino, 
brošure, informativni listi in drugo 
tiskano informativno gradivo, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;
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Or. pt

Predlog spremembe 56
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 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

(a) brošure, informativni listi in drugo 
tiskano informativno gradivo, vključno s 
publikacijami v zvezi z zdravjem, kakor 
jih opredeli Komisija v svojih smernicah o 
dovoljenih informacijah, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Predlog spremembe 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
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objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Predlog spremembe 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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) spletne strani 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 59
António Fernando Correia De Campos

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 člana širše 
javnosti po informacijah. Ustna vprašanja 
je treba zabeležiti.

Or. pt
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Predlog spremembe 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 100ca
1. Države članice zagotovijo, da so 
obvezne informacije iz člena 100b(1) na 
voljo prek nacionalnih spletnih mest o 
zdravju v uradnem jeziku (uradnih 
jezikih) države članice, v kateri je spletno 
mesto registrirano.
Ta spletna mesta spremlja pristojni organ 
države članice ali telo, 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.
2. Informacije opisujejo tako koristi kot 
tveganja na jasen način, ki je bolniku 
prijazen in povezan z nacionalnimi 
spletnimi mesti o varnosti zdravil.
Spletna mesta bolnikom dajejo obvezne 
informacije o razpoložljivih zdravilih v tej 
državi članici, ki jih centralno odobri 
Evropska agencija za zdravila, lokalno pa 
ta država članica.
3. 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.
Vključujejo pa lahko tudi druge 
informacije, kot je navedeno v členu 
100b(2) in opredeljeno v smernicah 
Komisije o dovoljenih informacijah.

Or. en
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Bolniki vedno pogosteje uporabljajo internet kot vir informacij. Toda pogosto so usmerjeni na 
ameriška spletna mesta, ki vsebujejo promocijske navedbe, ali druga dvomljiva spletna mesta. 
Da bi bolnikom zagotovili boljše informacije, bi bilo treba razviti nacionalne portale o 
zdravju. Nanje bi bilo treba gledati kot na sredstvo, ki dopolnjuje odnos med bolniki in 
zdravstvenimi delavci, namesto da bi ga nadomestilo. Upravljati bi jih moral pristojni organ 
države članice v sodelovanju z zainteresiranimi stranmi, kot so organizacije bolnikov ali 
zdravstveni delavci.

Predlog spremembe 61
Cristian Silviu Buşoi

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. 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 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2009 o 
univerzalnih storitvah in pravicah 
uporabnikov v zvezi z elektronskimi 
komunikacijskimi omrežji in storitvami1.
V tem primeru bi bilo treba dati 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.
____________________

1 UL L 337, 18. 12. 2009, str. 11.
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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 ko bi to v smislu učinkovitosti v primerjavi z drugimi rednimi 
kanali imelo dodano vrednost.

Predlog spremembe 62
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

Treba je imeti ustrezen nadzorni sistem, da bi preprečili zlorabo informacij. Samoregulacija
se ne zdi dovolj prepričljivo orodje za doseganje tega cilja.

Predlog spremembe 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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 zdravila. 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 
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 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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



AM\808733SL.doc 27/27 PE439.868v01-00

SL

Obrazložitev

Uporabniki spletnih strani, ki vsebujejo informacije o zdravilih na recept, morajo biti jasno 
obveščeni, da je te informacije pripravil imetnik dovoljenja za promet. S povezavo na 
podatkovno zbirko EudraPharm se zagotovi, da bodo imeli uporabniki neposreden in lahek 
dostop do primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih zagotovi nekomercialen vir, s 
čimer je poskrbljeno za večjo preglednost.


