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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predlagane 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 je, da bi zagotovili jasen okvir za informiranje 
potrošnikov o zdravilih, ki se izdajajo samo na recept, in s tem pri njih spodbujali bolj 
obveščeno izbiro.

Informacije za paciente morajo upoštevati tri poglavitna načela:
1. biti morajo zanesljive: temeljiti morajo na najnovejših znanstvenih dognanjih, vir 

mora biti nedvoumno naveden;
2. biti morajo neodvisne: jasno mora biti, kdo informacije objavlja in kdo jih financira, 

tako da lahko potrošniki zaznajo morebitno navzkrižje interesov; 
3. prilagojene morajo biti laični javnosti: zlahka se jih mora dati razumeti in oceniti, pri 

tem je treba še posebej upoštevati potrebe potrošnikov (starost, kulturne razlike in 
potrebo, da bodo informacije na voljo v vseh jezikih EU).
 Predlagana uredba uvaja pravno strukturo, ki omogoča farmacevtski industriji 

dajanje informacij na voljo potrošnikom. Pri tem se zastavlja vprašanje, kakšno 
vlogo bi morala industrija imeti pri zagotavljanju informacij o zdravilih, ki se 
izdajajo sam na recept, neposredno potrošnikom. Farmacevtske družbe pridobijo iz 
svojih znanstvenih raziskav izredno dragocene informacije, ki bi bile lahko 
pomemben vir informacij za potrošnike, vendar te družbe pri zagotavljanju 
informacij o zdravilih niso neodvisne, saj samodejno prihaja do navzkrižja 
interesov. 

 Razlika med informiranjem in oglaševanjem ni jasna. Potrošniki potrebujejo 
razumljive, visokokakovostne vire informacij s področja zdravja (zlasti na 
internetu), da bodo lahko pretehtali svoje možnosti in se obveščeno odločili.

 Regulativni agenciji je treba dati dovolj časa za preverbo kakovosti in neodvisnosti 
informacij, ki jih priskrbijo farmacevtske družbe.

Podatkovna zbirka EudraPharm bi bila lahko koristno orodje za zagotavljanje informacij 
potrošnikom, bolje pa je treba izkoristiti tudi vire agencije EMEA.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Komisija je 20. decembra 2007 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila Sporočilo o „poročilu o 
obstoječi praksi glede zagotavljanja 
informacij o zdravilih bolnikom“. Sklep 
poročila je, da države članice sprejemajo 
različna pravila in prakse glede 
zagotavljanja informacij, kar vodi do 
situacije, v kateri imajo bolniki in širša 
javnost neenak dostop do informacij o 
zdravilih. Izkušnje, pridobljene pri uporabi 
sedanjega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale razlike v razlagi pravil Skupnosti 
v zvezi z oglaševanjem ter med 
nacionalnimi določbami o informacijah.

(1) Komisija je 20. decembra 2007 
Evropskemu parlamentu in Svetu 
predložila Sporočilo o „poročilu o 
obstoječi praksi glede zagotavljanja 
informacij o zdravilih bolnikom“. Sklep 
poročila je, da države članice sprejemajo 
različna pravila in prakse glede 
zagotavljanja informacij, kar vodi do tega, 
da bolniki in širša javnost nimajo enakega 
dostopa do informacij o zdravilih. 
Izkušnje, pridobljene pri uporabi sedanjega 
pravnega okvira, so prav tako pokazale 
razlike v razlagi pravil Skupnosti v zvezi z 
oglaševanjem ter med nacionalnimi 
določbami o informacijah in nujno potrebo 
po pojasnitvi razlike med oglaševanjem in 
obveščanjem.

Or. pt

Obrazložitev

Zaradi premalo jasnega razlikovanja med obveščanjem in oglaševanjem prihaja v EU do 
motenj pri dostopu do informacij, pri čemer je javnost podvržena različnim bolj ali manj 
omejujočim razlagam, ki jih države članice uporabljajo pri opredeljevanju, kaj je lahko in kaj 
ne more biti oglaševanje.
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 
vključuje informacije o ne-intervencijskih
znanstvenih študijah ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje ali 
informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij. 

(4) Direktiva 2001/83/ES določa, da 
morajo nacionalni pristojni organi držav 
članic nekatere vrste informacij 
nadzorovati, preden se začnejo širiti. To 
vključuje informacije o neintervencijskih
znanstvenih študijah na podlagi 
poskusnega opazovanja ali spremljevalnih 
ukrepih za preprečevanje in zdravljenje ali 
informacije, ki zdravilo predstavljajo v 
okviru stanja, ki ga je treba preprečiti ali 
zdraviti. V primeru zdravil za uporabo v 
humani medicini, odobrenih v skladu z 
naslovom II Uredbe (ES) št. 726/2004, 
mora Evropska agencija za zdravila (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija) zagotoviti 
vnaprejšnje preverjanje nekaterih vrst 
informacij in nadzorovati ukrepe, ki jih bo 
proizvajalec sprejel po poročanju o 
neželenih učinkih, nato pa nemudoma 
posodobiti literaturo.

Or. pt

Obrazložitev

Upoštevati bi morali, da je treba po pripravljenih poročilih o neželenih učinkih po členih 24 
do 26 uredbe pobližje spremljati nadaljnji razvoj v tem procesu, zlasti tako, da se upoštevajo 
rezultati znanstveno ovrednotenih izkušenj, ki so bile opažene pri uporabi zdravil.

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5a) Če se izkaže, da so za Agencijo zaradi 
predhodnega preverjanja posameznih vrst 
informacij v skladu s to uredbo nastali 
dodatni stroški, ki se ne morejo pokriti iz 



PE439.345v01-00 6/9 PA\806978SL.doc

SL

prispevkov imetnikov dovoljenj za promet 
z zdravili, je treba preveriti višino 
prispevka Evropske unije v proračun 
Agencije. Države članice morajo 
zagotoviti, da do prispevek Evropske unije 
ustrezno prilagojen.

Or. pt

Obrazložitev
Učinkovitega spremljanje agencije ne bi smelo ovirati pomanjkanje sredstev.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija informacije 
v zvezi z zdravili iz člena 100b(d) 
navedene direktive preveri, preden se 
začnejo širiti.

1. Z odstopanjem od člena 100g(1) 
Direktive 2001/83/ES Agencija informacije 
v zvezi z zdravili iz člena 100b(d) 
navedene direktive preveri, preden se 
začnejo širiti, razen če so te informacije 
objavljene na spletnem mestu, katerega 
vsebino mora v skladu s členom 100h 
Direktive 2001/83/ES spremljati 
posamezna država članica.

Or. pt

Obrazložitev
Skladnost z določbami člena 100h Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
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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 
se lahko objavijo.

povezanih z neizpolnjevanjem določb 
naslova VIIIa Direktive 2001/83/ES, 
predloženim informacijam ali delom teh 
informacij ugovarja v 120 dneh po prejemu 
obvestila, pri čemer mora svojo odločitev 
ustrezno utemeljiti. Če Agencija ne 
ugovarja v 120 dneh, se informacije štejejo 
za sprejete in se lahko objavijo.

Or. pt

Obrazložitev
Utemeljitev Evropske agencije za zdravila bo omogočila večjo preglednost in učinkovitost 
postopka oblikovanja informacij. Podaljšanje roka za tiho strinjanje z informacijami s 60 na 
120 dni bo agenciji omogočilo, da se jasno izreče.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 4 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če Agencija ugovarja predloženim 
informacijam, vlagatelj pa meni, da 
ugovor ni utemeljen, mu Agencija na 
zahtevo omogoči, da podpre svoje 
argumente pisno ali ustno na predstavitvi, 
in sicer v 30 delovnih dneh po prejetju 
njegovega zahtevka. Agencija svoj 
odgovor utemelji v 30 dneh po prejetju 
utemeljene vlagateljeve izjave.

Or. pt

Obrazložitev
Za večjo preglednost procesa se obema stranema omogoči, da svojo zadevo predstavita in 
utemeljita.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) ustvarjanje baze podatkov o zdravilih, ki 
naj bo dostopna javnosti, zagotavljanje 
njenega posodabljanja in upravljanja 
neodvisno od farmacevtskih podjetij; baza 
podatkov olajša iskanje podatkov že 
odobrenih zdravil za navodila za uporabo; 
vključuje skupino podatkov o zdravilih, 
odobrenih za zdravljenje otrok; podatki za 
javnost se oblikujejo v primernem in 
razumljivem jeziku;

(l) ustvarjanje baze podatkov o zdravilih, ki 
naj bo dostopna javnosti, v vseh uradnih 
jezikih EU, zagotavljanje njenega 
posodabljanja in upravljanja neodvisno od 
poslovnih interesov farmacevtskih podjetij;
baza podatkov olajša iskanje podatkov že 
odobrenih zdravil za navodila za uporabo; 
vključuje skupino podatkov o zdravilih, 
odobrenih za zdravljenje otrok; podatki za 
javnost se oblikujejo v primernem in 
razumljivem jeziku in so namenjeni 
nestrokovni javnosti;

Or. pt

Obrazložitev
Okrepitev vloge, ki jo ima agencija EMEA na področju obveščanja javnosti o zdravilih, ki se 
izdajajo na zdravniški recept, je nujna za zagotovitev kakovostnih informacij, ki so vsem 
državljanom dostopne po enakih pogojih. Pri upravljanju baze podatkov z informacijami za 
javnost morajo biti izpolnjena merila o nepristranskosti teh informacij.

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 5 – točka 2
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Baza podatkov, predvidena v odstavku 
1(1), vključuje povzetke glavnih 
značilnosti zdravil, navodila za uporabo 
zdravila za bolnika ali uporabnika in 
podatke, prikazane na ovojnini. Baza 
podatkov se razvija v stopnjah: prednost 
dobijo zdravila, odobrena po tej uredbi, in 

2. Baza podatkov, predvidena v odstavku 
1(1), vključuje povzetke glavnih 
značilnosti zdravil, navodila za uporabo 
zdravila za bolnika ali uporabnika in 
podatke, prikazane na ovojnini. Baza 
podatkov se razvija v stopnjah: Baza 
podatkov se razvija v stopnjah: prednost 
dobijo zdravila, odobrena po tej uredbi, in
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tista, ki so odobrena po poglavju 4 naslova 
III Direktive 2001/83/ES in Direktive 
2001/82/ES. Baza podatkov se bo širila, da 
bo vključevala vsa zdravila, dana v promet 
znotraj Skupnosti. Glede na primernost 
baza podatkov vključuje sklice na podatke 
o kliničnih preskušanjih, ki se trenutno 
izvajajo ali pa so že zaključeni in jih 
hranijo v bazi podatkov o kliničnih 
preskušanjih, predvideni v členu 11 
Direktive 2001/20/ES. Komisija v 
dogovoru z državami članicami izda 
smernice o področjih podatkov, ki jih je 
mogoče vključiti in so lahko dostopni 
javnosti.

tista, ki so odobrena po poglavju 4 naslova 
III Direktive 2001/83/ES in Direktive 
2001/82/ES. Baza podatkov se bo širila, da 
bo vključevala vsa zdravila, dana v promet 
znotraj Skupnosti. Glede na primernost 
baza podatkov vključuje sklice na podatke 
o kliničnih preskušanjih, ki se trenutno 
izvajajo ali pa so že zaključeni in jih 
hranijo v bazi podatkov o kliničnih 
preskušanjih, predvideni v členu 11 
Direktive 2001/20/ES. Komisija v 
dogovoru z državami članicami izda 
smernice o področjih podatkov, ki jih je 
mogoče vključiti in so lahko dostopni 
javnosti. 

Uporaba te baze podatkov med evropskimi 
državljani se dejavno spodbuja. 
Informacije, ki jih posredujejo imetniki 
dovoljenja za dajanje v promet in jih 
odobrijo nacionalni organi, morajo ti 
organi poslati Agenciji, ta pa jih mora 
vključiti v svojo bazo podatkov, dostopno 
javnosti.

Or. pt

Obrazložitev
Baza podatkov bi morala biti za javnost glavni vir objektivnih informacij. V ta name države 
članice, Komisija in tudi agencija EMEA proaktivno delujejo za zagotovitev, da se bo 
učinkovito uporabljala.


