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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj predlogov za spremembo Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) št. 726/2004 je 
zagotoviti boljše varstvo zdravja državljanov EU in neovirano delovanje notranjega trga z 
zdravili za uporabo v humani medicini. Namen predlogov je torej zlasti ustvariti jasen okvir 
za zagotavljanje informacij o zdravilih na recept, da se spodbudi učinkovita uporaba tovrstnih 
zdravil. Ta predlog zagotavlja prepoved javnega oglaševanja zdravil na recept.

Ta cilj se doseže tako, da:

• se zagotovi, da so te informacije zaradi enotne uporabe jasno določenih standardov po 
vsej Skupnosti visokokakovostne;
• se informacije zagotavljajo prek kanalov, kjer so upoštevane potrebe in zmožnosti 
različnih bolnikov;

• se imetnikom dovoljenj za dajanje zdravil v promet omogoči, da pripravijo razumljive, 
objektivne in nepromocijske informacije o koristih in tveganjih njihovih zdravil;

• z zagotavljanjem vzpostavitve nadzornih in izvršilnih ukrepov za zagotovitev, da 
ponudniki informacij izpolnjujejo merila kakovosti, ter da se hkrati prepreči nepotrebna 
birokracija.

Razčlemba posameznih ciljev.

Komisija je ugotovila, da se pacienti vedno bolj zanimajo za svoje zdravje in da želijo biti pri 
tem bolj vključeni. Ustrezno zdravljenje je torej mogoče le, če so pacienti seznanjeni z 
zdravili, ki jih jemljejo, kar omogoča ozaveščeno izbiro in učinkovito uporabo zdravil. 
Pripravljavec mnenja soglaša s Komisijo, da lahko ukrepi Skupnosti na področju informacij 
za paciente pozitivno vplivajo na javno zdravje. Poleg tega želi poudariti, da lahko 
informacije o zdravilih na recept, pri katerih so upoštevane potrebe in pričakovanja pacientov, 
izboljšajo preventivni vidik.

Dejstvo je, da zaenkrat razpoložljive informacije o zdravilih na recept v EU niso zadostne niti 
ne pravočasne. Dostop do informacij je odvisen od tega, kako dobro zna posamezni državljan 
uporabljati internet in katere jezike govori. 

Poleg tega je zagotavljanje informacij v posameznih državah zelo različno urejeno in 
obravnavano, saj ni enotnih pogojev glede njihove vsebine. 

Ukrepi na tem področju so zdaj posebnega pomena, saj tehnični napredek državljanom 
omogoča, da na internetu poiščejo informacije, in nehote tudi oglase, z vsega sveta, tako da so 
izpostavljeni zavajajočim in pomanjkljivim informacijam. Zato pripravljavec mnenja meni, da 
je treba to nujno spremeniti in jim zagotoviti informacije, ki bodo skladne s predpisi EU, 
zanesljive in brez oglasnih vsebin. S certificiranimi informacijami si mora EU prizadevati 
zagotoviti informacijsko protiutež zavajajočim oglasom, ki krožijo na internetu.
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Posebno pozornost je treba nameniti navodilom za uporabo, ki so priložena zdravilom. 
Informacije v navodilih za uporabo je treba preoblikovati tako, da bodo razumljive vsem 
državljanom. To je še toliko bolj pomembno, saj je sedanja oblika navodil za uporabo 
nezadovoljiva, tako da lahko pri bolnikih vzbudi strah in se lahko odločijo za prekinitev 
zdravljenja. Bistvo predloga Komisije je preoblikovati navodilo za uporabo. 

Pripravljavec mnenja želi ponovno izrecno poudariti, da je v EU treba ohraniti prepoved 
javnega oglaševanja zdravil na recept. Vztraja tudi, da so pristojni organi v posameznih 
državah in zdravstveni delavci še vedno pomemben vir informacij o zdravilih za splošno 
javnost, vendar priznava, da so pomemben vir informacij o zdravilih brez oglasnih elementov 
tudi imetniki dovoljenj za promet s posameznimi zdravili. 

Pripravljavec mnenja se zaveda, da so za zagotavljanje visokokakovostnih informacij brez 
oglasnih elementov nujni nadzorni sistemi, ki bodo zagotovili upoštevanje enotnih standardov 
kakovosti. 

Iz tega razloga pozdravlja predlog Komisije, da se državam članicam zagotovi možnost izbire 
najprimernejših nadzornih mehanizmov in da bo kot temeljno pravilo določen nadzor v 
povezavi s širjenjem informacij, saj je to najučinkovitejše in še najmanj birokratično.  

Pripravljavec mnenja ugotavlja zlasti, da je treba izboljšati financiranje agencije EMEA, kar 
bo obravnavano v okviru predlogov sprememb. 

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 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 

(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 
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sedanjega pravnega okvira, so prav tako 
pokazale razlike v razlagi pravil Skupnosti 
v zvezi z oglaševanjem ter med 
nacionalnimi določbami o informacijah.

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.

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. 

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.

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.
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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 
prispevkov imetnikov dovoljenj za promet 
z zdravili, je treba preveriti višino 
prispevka Evropske unije v proračun 
Agencije. Tudi na ravni držav članic si je 
treba prizadevati za ustrezno prilagoditev 
prispevka Evropske unije.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
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.

Obrazložitev

Zagotovitev skladnosti z določbami člena 100h Direktive 2001/83/ES.

Predlog spremembe 5
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Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20b – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Agencija lahko na podlagi razlogov, 
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.

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 boljše pogoje, da se jasno izreče.

Predlog spremembe 6

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Če Agencija ugovarja predloženim 
informacijam, imetnik dovoljenja za 
promet pa meni, da je ugovor 
neutemeljen, mu Agencija na zahtevo 
dovoli nadaljnjo pojasnitev, pisno ali kot 
ustno predstavitev, slednjo pa je treba 
pripraviti v 30 delovnih dneh po tem, ko 
Agencija prejme tovrstno zahtevo. 
Agencija odgovori imetniku dovoljenja za 
promet v 30 delovnih dneh.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost procesa. 
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Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) V členu 57(1) se drugi pododstavek, 
točka (l), nadomesti z naslednjim:
(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;

Obrazložitev

Okrepitev vloge, ki jo ima agencija na področju obveščanja javnosti o zdravilih, ki se izdajajo 
na zdravniški recept, je nujna za kakovostne informacije, dostopne vsem državljanom pod 
enakimi pogoji. 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 1 – točka 2 a (novo)
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 57 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2a) V členu 57 se odstavek 2 nadomesti z:
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 
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ovojnini. Baza podatkov se razvija v 
stopnjah: prednost dobijo zdravila, 
odobrena po tej uredbi, in 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. Uporaba te 
baze podatkov se dejavno spodbuja med 
evropskimi državljani.
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.
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.

Obrazložitev

Baza podatkov bi morala za javnost pomeniti prvovrsten vir objektivnih informacij. Države 
članice, Komisija in sama agencija bi morale storiti vse, da bi zagotovile njeno učinkovito 
uporabo.
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