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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Namen predloga 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 konč.) je zagotoviti 
jasen pravni okvir za obveščanje potrošnikov o zdravilih na recept, da bi spodbujali boljšo 
izbiro bolnikov, ko se odločajo za mogoča zdravljenja. Še vedno obstajajo neskladnosti pri 
razlaganju predpisov Skupnosti o oglaševanju in zagotavljanju informacij bolnikom. Če se 
omejitve za oglaševanje ne bodo spremenile, potrošniki v Evropi ne bodo imeli enakega 
dostopa do neodvisnih, kakovostnih informacij o zdravilih. 

Informacije za bolnike morajo imeti naslednje glavne značilnosti:

1. zanesljivost: informacije za bolnike morajo temeljiti na najnovejših znanstvenih 
spoznanjih, vir pa mora biti jasno naveden;

2. neodvisnost: jasno mora biti, kdo informacije zagotavlja in financira, tako da 
potrošniki lahko prepoznajo morebitna navzkrižja interesov;

3. biti morajo uporabnikom prijazne in usmerjene k bolnikom: informacije morajo biti 
razumljive in lahko dostopne, pri tem pa je treba upoštevati posebne potrebe 
potrošnikov (starost, kulturne razlike in dostopnost v vseh evropskih jezikih).

Predlagana zakonodaja vpeljuje pravni okvir za širjenje informacij o zdravilih na recept širši 
javnosti. Pojavlja se vprašanje, kakšno vlogo bi morala imeti farmacevtska industrija pri 
zagotavljanju neposrednih informacij bolnikom. Farmacevtske družbe imajo v svojih 
kliničnih študijah pomembne podatke o zdravju, ki so lahko dragocen vir za informacije 
potrošnikom. Vendar pa na farmacevtske družbe ne smemo gledati kot na neodvisne 
ponudnike informacij o zdravju, ker gre tu za notranje navzkrižje interesov, zato jih ne smemo 
obravnavati kot edini vir informacij.

Razlika med zagotavljanjem informacij in oglaševanjem ni jasna. Potrošniki potrebujejo 
celovite, kakovostne vire informacij o zdravju (zlasti na spletu), da bi ocenili svoje možnosti 
in oblikovali ozaveščeno mnenje. 

Zbirka podatkov EudraPharm bi bila lahko uporabno orodje za zagotavljanje informacij 
bolnikom. Mogoče bi bilo tudi nadalje preučiti vire Evropske agencije za zdravila.

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:
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Predlog spremembe 1

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. Zato so potrebne 
odobrene in registrirane spletne strani za 
neodvisne, objektivne in nepromocijske 
informacije.

Or. en

Obrazložitev

Odobrene in registrirane spletne strani bodo glavni kanal za omogočanje kakovostnih 
informacij o zdravju.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) S spremljanjem informacij o zdravilih 
na recept je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. Spremljanje mora temeljiti na 
nadzoru informacij pred njihovim 
širjenjem, razen če so se pristojni organi že 

(14) S spremljanjem informacij o 
odobrenih zdravilih na recept v skladu s to 
direktivo je treba zagotoviti, da imetniki 
dovoljenja za promet širijo zgolj 
informacije, ki so v skladu z Direktivo 
2001/83/ES. Države članice morajo sprejeti 
predpise za vzpostavitev učinkovitih 
mehanizmov spremljanja in zagotavljanje 
učinkovitega izvrševanja v primeru 
neskladnosti. V primeru neskladnosti je 
treba vzpostaviti postopke, v okviru 
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dogovorili o vsebini informacij ali če 
obstaja drugačen mehanizem za 
zagotavljanje enake ravni ustreznega in
učinkovitega spremljanja. 

katerih so lahko pri obravnavi vsakega 
primera imetniki dovoljenja za promet 
zastopani in lahko izrazijo svoja stališča.
Spremljanje mora temeljiti na nadzoru 
informacij pred njihovim širjenjem, razen 
če so se pristojni organi že dogovorili o 
vsebini informacij ali če obstaja drugačen 
mehanizem za zagotavljanje ustreznega,
učinkovitega in neodvisnega spremljanja.

Or. en

Obrazložitev

This amendment clarifies the scope of the directive by reinforcing that the provision of 
information on certain types or groups of medicines is not covered by this legislation. 

For certain types of information the distinction between advertising and promotional 
information is more difficult to establish. Those types of information should therefore be 
subject to approval by the national competent authorities before its dissemination.
Independent monitoring mechanisms controlled by authorities should be in place even when 
another institute takes over the monitoring of the information.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Direktiva 2001/83/ES
Člen 86 – odstavek 2 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

informativnih objav o dejstvih ter 
referenčnega gradiva, na primer v zvezi s
spremembami na ovojnini, opozorili o 
neželenih učinkih kot delu splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnimi 
katalogi in ceniki pod pogojem, da ne 
vključujejo navedb o lastnostih zdravila;

informativnih objav o dejstvih (vključno z 
objavami ali izjavami, ki so na primer 
pripravljene za medijske organizacije kot 
odgovor na neposredno poizvedovanje ali 
so delničarjem in/ali zakonodajalcem 
posredovane na konferencah ali v pisnih 
izjavah in objavah ali poročilih) ter 
referenčnega gradiva za zdravila, na primer 
sprememb na ovojnini, opozoril o 
neželenih učinkih kot dela splošnih 
previdnostnih ukrepov, prodajnih
katalogov, cenikov in povrnitve stroškov
pod pogojem, da ne vključujejo 
promocijskih navedb o lastnostih zdravila;
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Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti področje uporabe te direktive. Podjetjem bi bilo 
treba še naprej dovoliti, da zagotavljajo nekatere informacije. Pravila trga vrednostnih 
papirjev na primer zahtevajo, da podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih 
dogodkih, zaposlene pa o poslovnem razvoju.

Predlog spremembe 4

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 
kampanj v interesu javnega zdravja, ki jih 
izvaja industrija, pod pogojem, da ne 
vključujejo promocijskih navedb v zvezi z 
zdravili in da jih odobrijo pristojni organi 
držav članic;“

Or. en

Obrazložitev

Ker je dovoljeno oglaševanje v zvezi z različnimi kampanjami v interesu javnega zdravja, je 
treba zagotoviti, da se te ne uporabljajo, da bi prikrili oglaševanje zdravil, za kar velja 
prepoved iz člena 88(1).

Predlog spremembe 5

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 

črtano
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posredovanje bolnikom.

Or. en

Obrazložitev

Tiskano gradivo, ki ga dobijo zdravstveni delavci za posredovanje bolnikom, mora 
izpolnjevati enaka merila kot druge oblike širjenja informacij. Zato bi bilo smiselno, da ta 
naslov vključuje tudi to vrsto gradiva. Gradivo, ki vsebuje oglaševalske elemente, bi morda 
lahko vplivalo tudi na zdravstvene delavce. Ni objektivnega razloga, zakaj za gradivo, ki ga 
podjetja zagotovijo zdravstvenim delavcem za posredovanje bolnikom, ne bi veljale določbe iz 
tega naslova.

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) informativnih objav o dejstvih 
(vključno z objavami ali izjavami, ki so na 
primer pripravljene za medijske 
organizacije kot odgovor na neposredno 
poizvedovanje ali so delničarjem in/ali 
zakonodajalcem posredovane na 
konferencah, v pisnih izjavah in objavah 
ali poročilih) ter referenčnega gradiva za 
zdravila, na primer sprememb na 
ovojnini, opozoril o neželenih učinkih kot 
dela splošnih previdnostnih ukrepov, 
prodajnih katalogov, cenikov in povrnitve 
stroškov pod pogojem, da njihov namen ni 
oglaševanje določenega zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s predlogom spremembe člena 86(2), njegov namen pa je 
pojasniti področje uporabe direktive. Imetnikom dovoljenja za promet bi moralo biti 
omogočeno, da zagotavljajo določene informacije. Pravila trga vrednostnih papirjev 
zahtevajo, da podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene 
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pa o poslovnem razvoju. To je treba jasno zapisati, da bi omogočili ustrezno zagotavljanje teh 
informacij. 

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(bb) gradiva, ki ga zdravstveni delavci 
dobijo za lastno uporabo.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da direktiva ne vključuje informacij, ki jih zdravstveni delavci dobijo za 
lastno uporabo.

Predlog spremembe 8

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100b – 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, uporabniku 
prijaznejši način;

Or. en

Obrazložitev
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Namen predloga spremembe je pojasniti cilj preoblikovanja besedila navodil za uporabo 
zdravila, da bodo razumljivejša za bolnike in da se ne bodo poudarjali nekateri posamezni 
elementi, ki bi lahko imetniku dovoljenja za promet prinesli tržne prednosti.

Predlog spremembe 9

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

(c) informacije o vplivu zdravila na okolje, 
razpoložljivosti in ceni, ter informativne 
objave o dejstvih, pod pogojem, da ne 
vsebujejo primerjave s prejšnjo situacijo 
ali z drugim zdravilom enake vrste, ter 
referenčna gradiva o zdravilu, na primer v 
zvezi s spremembami na ovojnini, 
povrnitvijo stroškov ali opozorili o 
neželenih učinkih;

Or. en

Obrazložitev

Potrebne so določene pojasnitve glede informacij o cenah in povrnitvi stroškov, da imetniki 
dovoljenja za promet ne bodo vključili primerjav s prejšnjimi situacijami in z drugimi 
podobnimi zdravili, ki bi vplivale na odločitev bolnikov. S tem se zagotovi, da informacije 
ostanejo objektivne in vsebujejo dejstva, brez spodbud za nakup. Koristno bi bilo tudi, če bi 
na seznam vključili povrnitev stroškov kot primer informacij o dejstvih, ki bi morale biti 
dovoljene s to klavzulo.

Predlog spremembe 10

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) informacije v zvezi z zdravilom o črtano
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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.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe se nanaša na informacije, ki jih pristojni organi niso odobrili pri 
registraciji zdravila, in gre dejansko za aktivno posredovanje informacij (push information). 
Vse ustrezne informacije v zvezi s študijami so vključene v navodila za uporabo in povzetek 
značilnosti zdravil, ki so del dokumentov v vlogi za registracijo.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100c – 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 
širi za širšo javnosti ali njene člane, niso na 
voljo na televiziji, radiu ali v tiskanih 
medijih. Na voljo se dajo samo prek 
naslednjih kanalov:

Or. en

Obrazložitev

Tiskano gradivo za posredovanje bolnikom ni primerno sredstvo širjenja informacij o 
zdravilih na recept. To bi predstavljalo aktivno posredovanje informacij (push information), 
medtem ko bi bilo treba področje uporabe Direktive omejiti na informacije, ki jih bolniki 
aktivno iščejo. Možnost širjenja informacij v tiskanih medijih bi bilo torej treba črtati.



PA\806981SL.doc 11/21 PE439.346v01-00

SL

Predlog spremembe 12

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100c – 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) knjižice, letaki in druge vrste tiskanih 
informacij, tudi publikacije v zvezi z 
zdravjem, kakor jih opredeli država članica 
publikacije, ob izključitvi nezaželenega 
gradiva, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom;

Or. en

Obrazložitev

It is unclear what is meant by “health-related publications” and likely to lead to divergent 
practices in Member States. However, print material (e.g. brochures, leaflets etc.) is and 
remains an important format to respond to patients’ and citizens’ increasing demand to better 
access information on prescription medicines (e.g. population groups without internet access) 
provided that it is solicited by the general public. It is therefore important to clarify that such 
material could be provided, as well as other material defined by individual Member States, to 
the exclusion of pushed information on prescription medicines through classical mass media 
channels. 

Predlog spremembe 13

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100c – 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 in drugi elektronski 
arhivi informacij o zdravilih ob izključitvi 
nezaželenega posredovanja državljanom 
prek sredstev množičnega obveščanja, kot 
so e-pošta in kratka sporočila (SMS), 
poslani več prejemnikom hkrati;

Or. en
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Obrazložitev

“other electronic repositories containing information”: A necessary clarification to allow 
provision of high-quality non-promotional information through electronic repositories that 
are not strictly Internet websites. There are already electronic communication media that are 
not websites but through which information seekers can access reference information (eg 
reference text pages made available through TV sets or via telephone systems. The Internet is 
also becoming much more dynamic and is going beyond static websites. It is important that 
the directive is fit for the future.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100c – 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 po informacijah s 
strani člana širše javnosti.

Or. en

Obrazložitev

Bolniki pogosto zahtevajo takojšnje in neposredno pojasnilo v zvezi z informacijami v 
navodilih za uporabo zdravila ali želijo dobiti dodatne informacije. Zahteva, da so odgovori 
dovoljeni le v pisni obliki, bi povzročila dodatne zamude, ki bi v nekaterih okoliščinah lahko 
vplivale na bolnikovo zdravje. Zato morajo biti dovoljeni ustni in pisni odgovori na 
posamezne zahteve po informacijah v zvezi z zdravili.

Predlog spremembe 15

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vsebina in predstavitev informacij o 
odobrenih zdravilih na recept, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet širi za širšo 

1. Vsebina in predstavitev informacij o 
odobrenih zdravilih na recept, ki jih 
imetnik dovoljenja za promet da na voljo
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javnost ali njene člane, izpolnjujeta 
naslednje pogoje:

za širšo javnost ali njene člane, izpolnjujeta 
naslednje pogoje:

Or. en

Obrazložitev

Informacij ne bi smel širiti imetnik dovoljenja za promet, saj bi to lahko pomenilo, da ima 
aktivno vlogo („push“) pri posredovanju informacij javnosti. Vendar pa imetnik dovoljenja za 
promet informacije lahko da na voljo javnosti: javnost mora imeti proaktivno vlogo pri 
iskanju teh informacij („pull“).

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) morata upoštevati splošne potrebe in 
pričakovanja bolnikov;

(b) morata biti usmerjena k bolniku, da 
bolje izpolnjujeta njihove potrebe;

Or. en

Obrazložitev

Preoblikovanje besedila, da se bolje odraža eden glavnih ciljev predloga, namreč da se 
omogočijo informacije, ki jih želijo bolniki in ki bolje izpolnjujejo njihove posebne potrebe.

Predlog spremembe 17

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) izjavo, da informacije širi imetnik 
dovoljenja za promet;

(c) izjavo, da informacije da na voljo 
poimensko naveden imetnik dovoljenja za 
promet ali so dane na voljo v njegovem 
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imenu;

Or. en

Obrazložitev

Lahko se zgodi, da tretja stranka širi informacije v imenu imetnika dovoljenja za promet.

Tisti, ki berejo izjavo, morda ne poznajo izraza „imetnik dovoljenja za promet”. Izjava, ki 
vsebuje ime imetnika dovoljenja za promet, je torej bolj smiselna in razumljivejša.

Predlog spremembe 18

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) primerjav med zdravili; (a) primerjav med zdravili glede njihove 
kakovosti, varnosti in učinkovitosti, če jih 
širi imetnik dovoljenja za promet, razen:
– če so te primerjave del uradno 
odobrenih dokumentov, kot je povzetek 
značilnosti zdravil;
– če te primerjave temeljijo na 
primerjalnih znanstvenih študijah, ki jih 
objavijo ustrezni nacionalni organi ali 
Evropska agencija za zdravila;

Or. en

Obrazložitev

Primerjave lahko najdemo v povzetku značilnosti zdravil in na navodilih za uporabo 
nekaterih zdravil. Če izključimo obstoječe primerjave, bi bile informacije, ki jih zagotovi 
imetnik dovoljenja za promet, nepopolne. To bi lahko ogrozilo tudi postopek odobritve. 
Neodvisnim nacionalnim organom in Evropski agenciji za zdravila ne bi smeli preprečevati, 
da opravljajo primerjalne znanstvene študije o kakovosti, varnosti in učinkovitosti različnih 
zdravil, saj so lahko dragocen vir informacij za potrošnike. 
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Predlog spremembe 19

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) informacij o drugih zdravilih, za 
katera farmacevtska družba ni imetnik 
dovoljenja za promet.

Or. en

Obrazložitev

Napačne informacije tretjih družb o zdravilih, za katera so pristojni organi izdali dovoljenje 
za promet, je treba strogo prepovedati. Prepoved je treba razširiti na oglaševanje in 
zagotavljanje informacij zdravstvenim delavcem. V predhodnem poročilu o preiskavi 
farmacevtskega sektorja so napačne informacije, ki jih na primer proizvajalci originalnega 
zdravila širijo javnosti o generičnih zdravilih, opredeljene kot ena od strategij zavlačevanja.1

Predlog spremembe 20

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100g – 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 
začetku veljavnosti te direktive in jih redno 
posodablja na podlagi pridobljenih 
izkušenj.

2. Po posvetovanju z državami članicami 
in drugimi zainteresiranimi stranmi 
Komisija pripravi smernice, ki zadevajo 
informacije, dovoljene na podlagi tega 
naslova, in vključujejo obvezen 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 začetku veljavnosti te 
direktive in jih redno posodablja na podlagi 
pridobljenih izkušenj. 

                                               
1 Predhodno poročilo je na tej povezavi:
http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/preliminary_report.pdf
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Or. en

Obrazložitev

Pri pripravi kodeksa in smernic bi se bilo treba posvetovati z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so bolniki, zdravstveni delavci in industrija. Da bi zagotovili, da imetniki 
dovoljenja za promet upoštevajo predpise, ki jih Komisija vključi v kodeks ravnanja, je treba 
izrecno poudariti, da je ta kodeks obvezen, ne prostovoljen.

Predlog spremembe 21

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletne 
strani, ki vsebujejo informacije o zdravilih, 
pri pristojnih nacionalnih organih države 
članice, katere domena najvišje ravni z 
državno kodo se bo uporabila za zadevno 
spletno stran. Kadar se za spletno stran ne 
uporabi domena najvišje ravni z državno 
kodo, imetnik dovoljenja za promet izbere 
državo članico registracije.

1. Države članice zagotovijo, da imetniki 
dovoljenja za promet registrirajo spletne 
strani pod njihovim nadzorom, ki so 
usmerjene neposredno na državljane ene 
ali več držav članic in ki vsebujejo 
informacije o zdravilih na recept, ki 
spadajo pod ta naslov, preden jih dajo na 
voljo širši javnosti. Kadar se za spletno 
stran ne uporabi domena najvišje ravni z 
državno kodo, imetnik dovoljenja za 
promet izbere državo članico registracije.

Or. en

Obrazložitev

Potrebna je pojasnitev, saj ta direktiva vključuje samo spletne strani, ki so pod nadzorom 
imetnika dovoljenja za promet in so namenjene državljanom EU. Direktiva ne vključuje 
spletnih strani, ki so namenjene javnosti izven EU ali svetovni javnosti, ne glede na to, ali so 
bile informacije zbrane v EU ali je bil strežnik v EU.  Prav tako ne vključuje strani podjetij, 
na katerih so informacije o podjetju, vključno s  podatki o prodaji zdravila in z drugimi 
poslovnimi informacijami o zdravilu.
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Predlog spremembe 22

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Po registraciji spletne strani se predlogi 
sprememb vsebine v zvezi z zdravilom na 
recept spremljajo v skladu z odstavkom 3. 
Za takšne spremembe ni potrebna 
ponovna registracija spletne strani. 

Or. en

Obrazložitev

Če se spremeni vsebina spletne strani, mora te spremembe spremljati država članica, v kateri 
je bila spletna stran registrirana. Da bi preprečili nepotrebno birokracijo, se ne sme zahtevati 
ponovne registracije. 

Predlog spremembe 23

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druge spletne strani imetnika dovoljenja za 
promet, razen če so bile tudi te registrirane 
v skladu z navedenim odstavkom. 
Navedene spletne strani navajajo pristojni 
organ, ki je podelil dovoljenje za promet, 
in njegov spletni naslov.

2. Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne vsebujejo povezav na 
druge spletne strani imetnika dovoljenja za 
promet, ki vsebujejo informacije iz tega 
naslova, razen če so bile tudi te registrirane 
v skladu z navedenim odstavkom. 
Navedene spletne strani navajajo pristojni 
organ, ki je podelil dovoljenje za promet, 
in njegov spletni naslov.

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 

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo avtomatične
identifikacije članov javnosti, ki imajo 
dostop do navedenih spletnih strani, ali 
pojava nezaželenega gradiva na teh 
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straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo spletne TV.

spletnih straneh, ki se aktivno razpošilja 
širši javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne vsebujejo tehnologij 
videoradiodifuzije. 

Or. en

Obrazložitev

Web TV should be clarified to forbid video broadcasting in websites which is prone to enable 
disguised advertising. Links to other websites that the marketing authorization holder has that 
are not required to, and indeed could not be registered, must be permitted e.g. a corporate 
business website or general health information websites.
The Commission proposal also foresees that internet websites shall not allow the 
identification of members of the general public which have access to those websites. There is 
a risk that this would be interpreted too restrictively.  Members of the general public should, 
for example, be able to send a specific question to the Marketing Authorization Holder or 
request a copy of a brochure through a registered website.  Patients may also wish to 
participate in a compliance programme, which, for example, would remind them how and 
when to take their medicines to increase efficient and rational use. In such cases, 
identification of persons should be possible, and only the automatic identification (against the 
will of the visitor of the site) should be prohibited.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100h – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine, širjene na navedeni 
spletni strani.

3. Država članica, v kateri je bila 
registrirana spletna stran, je odgovorna za 
spremljanje vsebine v zvezi z zdravili na 
recept, ki je na voljo na navedeni spletni 
strani.

Or. en

Obrazložitev

Pomembna je natančnost, saj je mogoče, da velik del vsebine spletne strani ni povezan z 
zdravili na recept.
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Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Države članice imetnikom dovoljenja za 
promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, dovolijo, da na te 
spletne strani vključijo izjavo o tem, da je 
stran registrirana in se spremlja v skladu s 
to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni nujno, 
da so bile vse informacije na spletni strani 
predhodno odobrene.

5. Države članice od imetnikov dovoljenja 
za promet, ki so registrirali spletne strani v 
skladu z odstavki 1 do 4, zahtevajo, da na 
te spletne strani vključijo izjavo o tem, da 
je stran registrirana in se spremlja v skladu 
s to direktivo. Izjava navaja nacionalni 
pristojni organ, ki spremlja zadevno 
spletno stran. Prav tako navaja, da 
spremljanje spletne strani ne pomeni nujno, 
da so bile vse informacije na spletni strani 
predhodno odobrene.

Or. en

Obrazložitev

Splošna javnost mora biti obveščena o kakovosti spletne strani, ki so jo obiskali. Zato je bolje, 
da se izjava o postopkih registracije in spremljanja zahteva, ne zgolj dovoli. To je potrebno, 
da se javnosti pokaže, da lahko zaupa tej spletni strani.

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Na registriranih spletnih straneh 
mora biti na vrhu vsake spletne strani 
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opozorilo, ki javnost obvešča, da je 
informacije na tej strani pripravil 
poimensko naveden imetnik dovoljenja za 
promet. V to opozorilo je vključena je tudi 
povezava do zbirke podatkov o zdravilih 
EudraPharm.

Or. en

Obrazložitev

Uporabnike spletnih strani, ki vsebujejo informacije o zdravilih na recept, je treba jasno 
obvestiti, da je te informacije pripravil imetnik dovoljenja za promet. 
Povezava do zbirke podatkov Eudrapharm bo zagotovila, da bodo imeli uporabniki 
neposreden in lahek dostop do primerljivih informacij o zdravilih na recept, ki jih pripravi 
nekomercialen vir, kar zagotavlja boljšo preglednost.

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Države članice zagotovijo, da so pri 
obravnavi vsakega primera, v katerem so 
imetniki dovoljenja za promet obtoženi 
nespoštovanja določb iz tega naslova, 
prisotni njihovi predstavniki in da lahko 
izrazijo svoja stališča. Imetniki dovoljenja 
za promet imajo glede vsake odločitve 
pravico do pritožbe pri sodnem organu ali 
drugem organu. Med pritožbenim 
postopkom se širjenje informacij prekine, 
dokler pristojni organ ne sprejme 
drugačne odločitve.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost postopka. Imetniki 
dovoljenja za promet morajo imeti pravico, da se zagovarjajo, če menijo, da so obtožbe o 
neskladnosti neosnovane. Da bi širšo javnost zaščitili pred informacijami, ki morda ne bi 
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spoštovale določb iz tega naslova, je treba širjenje prekiniti takoj po odločitvi pristojnega 
organa. Širjenje se nadaljuje, zgolj če tako odloči pristojni organ, odgovoren za analiziranje 
pritožbe imetnikov dovoljenja za promet.


