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Uvod

Evropska komisija je vložila dva predloga v zvezi z informacijami za širšo javnost o zdravilih. 
Prvi je predlog1 uredbe 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.
 Drugi2 je predlog direktive 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.

Veljavna uredba in direktiva prepovedujeta oglaševanje zdravil na recept, namenjeno širši 
javnosti. Vendar pa veljavna zakonodaja ne vsebuje podrobnih določb o informacijah o 
zdravilih, temveč predpisuje samo, da so nekatere dejavnosti posredovanja informacij izvzete 
iz določb o oglaševanju. Zakonodaja Skupnosti tako ne preprečuje državam članicam, da bi 
oblikovale svoj lasten pristop glede informacij. Poleg tega se meje med oglaševanjem in 
obveščanjem ter temu ustrezno uporaba omejitev za oglaševanje ne razlagajo enotno v celotni 
Skupnosti.

Namen trenutnega predloga je zapolniti vrzel v veljavni zakonodaji. Cilj je spodbuditi 
racionalno uporabo teh zdravil in zagotoviti, da zakonodajni okvir še naprej preprečuje 
neposredno oglaševanje zdravil, ki se izdajajo samo na recept, potrošnikom. Glavni poudarki 
so:
- pojasnitev, da je imetnikom dovoljenj za promet dovoljeno, da javnosti neposredno 

zagotavljajo informacije o zdravilih na recept;
- vzpostavitev usklajenih pogojev o vsebini informacij, ki jih imetniki dovoljenj za promet 

lahko širijo;
- vzpostavitev usklajenih standardov kakovosti takšnih informacij;
- določitev odobrenih kanalov za zagotavljanje informacij;
- uvedba obveznosti za države članice, da vzpostavijo sistem spremljanja o izpolnjevanju 

navedenih določb;
- vzpostavitev posebnih pravil za spremljanje informacij, ki se širijo prek spletnih strani, 

glede na čezmejno naravo interneta in za izogibanje podvajanju spremljanja.

Stališča poročevalca

Poročevalec v svojih stališčih podpira oba predloga, ki jih je predložila Komisija, ker meni, da 
je Komisija izkazala uravnotežen pristop. V celoti podpira idejo, da morajo biti vsi bolniki v 
vseh državah članicah EU deležni koristi enakih visokokakovostnih informacij o zdravilih, saj 
je to pomemben vidik za njihovo zdravje in varnost. V luči tega pozdravlja tako predlog 
uredbe kot predlog direktive kot dobrodošla koraka. Medtem ko si poročevalec pridržuje 
pravico, da po nadaljnji preučitvi predlogov izpostavi druga vprašanja, je namen tega 
delovnega dokumenta poudariti nekatera ključna vprašanja, da bi tako olajšal razpravo v 
Odboru. 

                                               
1 2008/0255 (COD) - KOM(2008)0662 konč.
2 2008/0256 (COD) - KOM(2008)0663 konč.
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Meja med obveščanjem in oglaševanjem

Na tej stopnji poročevalec meni, da je glavno politično vprašanje najti pravo ravnovesje med 
zagotavljanjem objektivnih informacij za bolnike, kar je nujno in zakonito, in oglaševanjem. 
Poročevalec se zavzema za ohranitev prepovedi neposrednega oglaševanja zdravil na recept 
potrošnikom, kot predvideva direktiva 2001/83/ES. Vztraja pri dejstvu, da je treba širši 
javnosti informacije predstaviti na „bolniku prijazen način“, tako da se doseže cilj, hkrati pa 
poziva k previdnosti v zvezi s besedilom te direktive, tako da se razmejitev med oglaševanjem 
in obveščanjem v celoti spoštuje. 

Kanali za razširjanje informacij

Poročevalec se strinja, da je potrebnih več kanalov za razširjanje upravičenih informacij o 
zdravilih na recept, kot so zdravstveni delavci, spletne strani, zdravstvene objave itd.
Poleg tega želi tudi poudariti potrebo po zagotovitvi dostopa do informacij o zdravilih 
invalidom, ki morda nimajo dostopa do informacij po običajnih kanalih.
Glede predlaganih kanalov izraža poročevalec posebne pomisleke glede razširjanja informacij 
prek spleta. Smiselno je širiti informacije o zdravilih prek spletnih mest, saj se je tehnologija v 
družbi uveljavila, število oseb, ki iščejo informacije o zdravstvenih vprašanjih prek spleta, pa 
se povečuje. Ne glede na to pa je nadzor nad informacijami, ki se objavljajo na spletu, včasih 
težaven, zato poročevalec poziva k določitvi strogih pravil za postopek spremljanja teh 
spletnih mest, da se zagotovi njihova popolna skladnost z novimi določbami direktive 
2001/83/ES. 

Poročevalec v celoti podpira predloge Komisije v zvezi z razpoložljivostjo informacij o 
zdravilih v vseh uradnih jezikih držav članic, v katerih je odobren promet z zdravilom. 
Pristojni organi morajo tudi preverjati spoštovanje te določbe.

Kakovost posredovanih informacij

Po mnenju poročevalca so predlagana merila za zagotovitev, da posredovane informacije 
izpolnjujejo standarde visoke kakovosti, zadostna.

Poročevalec nima posebnih pomislekov glede dejstva, da je farmacevtska industrija možen vir 
širjenja informacij, če je le zagotovljeno popolno upoštevanje meril kakovosti informacij. Da 
se zagotovi visoka stopnja varstva evropskih bolnikov, je treba dati večji poudarek kakovosti 
informacij kot njenemu viru, pri čemer je treba zlasti upoštevati, da utegne biti farmacevtska 
industrija kot proizvajalec prvi vir informacij.


