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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;

• zagotovijo ukrepi spremljanja in izvrševanja, s čimer se zagotovi, da posredovalci 
informacij izpolnjujejo merila kakovosti ter hkrati prepreči nepotrebna birokracija.

Razčlemba posameznih ciljev

Komisija je s predlogom te direktive pokazala, 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. Posledica tega so razlike v 
dostopnosti do informacij o zdravilih. 

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. EU si mora s certificiranimi informacijami 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 Komisija 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 opredelitev publikacij v zvezi z 
zdravjem in sankcij, 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 direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 4

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 zagotavljanje 
informacij posledica dejstva, da se razlika 
med pojmoma oglaševanja in obveščanja v 
Skupnosti ne razlaga usklajeno. Rezultat 
tega je, da državljani nekaterih držav 
članic ne morejo dostopati do kakovostnih 
nepromocijskih informacij o zdravilih v 
svojem jeziku.
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Obrazložitev

Pravica državljanov do dostopa do informacij, vključno z informacijami o zdravilih na recept, 
je temeljno načelo demokratične družbe.

Predlog spremembe 2

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 
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. 
Oblikovanje potrebnega pravnega okvira 
za imetnike dovoljenja za promet bo 
okrepilo pravno gotovost farmacevtske 
industrije pri zagotavljanju posebnih oblik
informacij o njihovih zdravilih javnosti.
Prepoved oglaševanja zdravil na recept, 
namenjenega širši javnosti, je treba 
ohraniti.

Predlog spremembe 3

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev.

(9) V skladu z načelom sorazmernosti je 
ustrezno omejiti področje uporabe te 
direktive na zdravila na recept, saj trenutni 
predpisi Skupnosti omogočajo oglaševanje 
zdravil brez recepta za širšo javnost, ob 
upoštevanju nekaterih pogojev. Ta 
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direktiva državam članicam nalaga, da 
morajo imetnikom dovoljenja za promet 
dovoliti, da javnosti prek določenih 
kanalov in ob ustreznem spremljanju 
zagotavljajo nekatere informacije o 
odobrenih zdravilih na recept. Če ne gre 
za oglaševanje, bi bilo treba dovoliti 
sporočila, ki ne spadajo pod naslov VIIIa.

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe predloga direktive. Pomembno je, da nova zakonodaja zaradi 
nepazljivosti ne prepove nekaterih sporočil, na primer odgovorov na poizvedovanja 
zdravstvenih delavcev o nelicenčni rabi.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Uvesti je treba določbe, s katerimi se 
zagotovi, da se dajo na razpolago 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. 
Zagotavljanje več kakovostnih informacij 
o zdravilih bo državljanom EU omogočilo 
bolj razumno in primerno uporabo 
zdravil, rezultat tega pa bodo bolje 
obveščeni državljani in bolj zdrave družbe.
Da bi to dosegli, morajo biti informacije
za širšo javnost o odobrenih zdravilih na 
recept skladne s sklopom meril kakovosti.
(Zamenjava izraza „širiti“ z „dati na 
razpolago“ velja za vse besedilo. Če bo ta 
predlog spremembe sprejet, bo treba ta 
izraz povsod nadomestiti.)
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Obrazložitev

V uvodnih izjavah se mora odražati tudi cilj predloga, ki je državljanom omogočiti ustrezno 
(razumnejšo in varnejšo) uporabo zdravil ter okrepiti upoštevanje navodil v zvezi s 
predpisanim zdravljenjem. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije več kot 50 % 
državljanov EU neustrezno uporablja zdravila. Področje uporabe te direktive je omejeno na 
odobrena zdravila. Informacij ne bi smeli širiti, ampak jih dati na razpolago javnosti, ko jih 
potrebuje. To pomeni, da bi morale zadevne osebe te informacije dejavno iskati.

Predlog spremembe 5

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 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.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Splet je zelo pomemben z vidika 
zagotavljanja informacij bolnikom, njegov 
pomen pa še narašča. Splet omogoča skoraj 
neomejen dostop do informacij ne glede na 
nacionalne meje. Treba je oblikovati 
posebne predpise o spremljanju spletnih 
strani, da se upošteva čezmejna narava 
informacij, ki se zagotavljajo prek spleta, 
in omogoči sodelovanje med državami 

(13) Splet je zelo pomemben z vidika 
zagotavljanja informacij bolnikom, njegov 
pomen pa še narašča. Splet omogoča skoraj 
neomejen dostop do informacij ne glede na 
nacionalne meje. Treba je oblikovati 
posebne predpise o spremljanju spletnih 
strani, ki so oblikovane posebej za 
državljane EU, da se upošteva čezmejna 
narava informacij, ki se zagotavljajo prek 
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članicami. spleta, in omogoči sodelovanje med 
državami članicami.

Obrazložitev

Pojasnitev je potrebna, ker direktiva obravnava le spletne strani, ki so namenjene 
državljanom EU, ne pa strani, ki so oblikovane za uporabo zunaj EU ali splošni javnosti, ne 
glede na to, ali informacije izvirajo iz EU ali se strežnik nahaja na njenem ozemlju.

Predlog spremembe 7

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(-1) V členu 86(1) se za prvo alineo doda 
naslednja alinea:
–opozarjanje javnosti na posebna zdravila 
ob uporabi terapevtskih indikacij ali 
znakov in simptomov

Obrazložitev

Priporočanje zdravil na podlagi znakov in simptomov bolezni lahko spodbudi samodiagnozo, 
samozdravljenje in nepotrebno jemanje zdravil. To je treba preprečiti. 

Predlog spremembe 8

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

–dopisovanja, po možnosti s priloženimi 
gradivi, ki ni promocijske narave in je 
potrebno kot odgovor na konkretna 
vprašanja o posameznem zdravilu;

Obrazložitev

Nujno je, da „dopisovanje, po možnosti s priloženimi gradivi, ki niso promocijske narave in 
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so potrebna kot odgovor na konkretna vprašanja o posameznem zdravilu“ ni niti oglaševanje 
iz naslova VIII niti informacije iz člena VIIIa. Pravni status se glede na sedanje stanje ne 
more spremeniti. 

Predlog spremembe 9

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 ter 
referenčnega gradiva v zvezi z zdravilom, 
na primer v zvezi s spremembami na 
ovojnini, opozorili o neželenih učinkih kot 
delu splošnih previdnostnih ukrepov, 
prodajnimi katalogi, ceniki in vračili 
kupnine, pod pogojem, da te objave in 
referenčno gradivo ne vključujejo 
promocijskih navedb o lastnostih zdravila;

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe direktive. Podjetjem bi bilo treba še naprej dovoliti 
zagotavljanje nekaterih informacij. Pravila trga vrednostnih papirjev na primer zahtevajo, da 
podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene pa o 
poslovnem razvoju. Izraz „navedbe o lastnostih zdravila“ bi lahko razumeli kot vsako izjavo o 
pozitivnih ali negativnih lastnostih proizvoda in bi tako nezavedno prepovedali izjave o 
negativnih reakcijah ali opozorila. 

Predlog spremembe 10

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 in jih odobrijo pristojni 
organi držav članic, ki zagotovijo, da te 
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kampanje ne služijo oglaševanju, pod 
pogojem, da služijo izključno 
zdravstvenim namenom.

Obrazložitev

Opisane kampanje smejo služiti samo zdravstvenim namenom in jih ne bi smeli zlorabiti za 
oglaševanje.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100a – 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 širjenje  informacij širši 
javnosti ali njenim članom o odobrenih 
zdravilih na recept pod pogojem, da so 
skladne z določbami tega naslova in da 
zdravila izpolnjujejo pogoje, pod katerimi 
se lahko tržijo. Takšne informacije se ne 
obravnavajo kot oglaševanje za namene 
uporabe naslova VIII, a bo zanje potrebna 
predhodna odobritev države članice, ko bo 
preverjeno, da so te informacije v skladu z 
zahtevami odobritve za trženje zdravila. 
Zadevne informacije ne smejo vsebovati 
podatkov o razvojnih študijah o zdravilih, 
novih možnostih uporabe ali lastnostih, ki 
se preučujejo, ali drugih podatkov, ki bi 
lahko povzročili izkrivljanje ali dodajanje 
lastnosti ali rabe, ki se razlikujejo od 
tistih, ki so v veljavnih dovoljenjih za 
trženje zadevnega zdravila.

Obrazložitev

Potrebna je odobritev države, saj doslej ni bilo zgoščene pravne opredelitve informacij, pri 
katerih ne gre za oglaševanje. Pomembno je, da lahko informacije širijo samo imetniki 
dovoljenja za promet, da bi preprečili težave pri pripisovanju odgovornosti v primeru kršitve 
predpisov.
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Predlog spremembe 12

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

(a) informacij v zvezi z zdravjem ljudi ali 
boleznimi pod pogojem, da temeljijo na 
objektivnih, realističnih podatkih, ki jih 
dajejo pristojni organi, in da ni nobenega 
napotila, tudi posrednega ne, na zdravila;

Predlog spremembe 13

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 
posredovanje bolnikom.

(b) gradiva, ki ga imetnik dovoljenja za 
promet zagotovi zdravstvenim delavcem za 
posredovanje bolnikom, ki jih morajo 
izrecno odobriti države članice ob 
upoštevanju tega, kar je bilo odobreno v 
tehničnem povzetku.

Predlog spremembe 14

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, ki niso 
promocijskega značaja, o dejstvih ter 
referenčnega gradiva v zvezi z zdravilom, 
na primer v zvezi s spremembami na 
ovojnini, opozorili o neželenih učinkih kot 
delu splošnih previdnostnih ukrepov, 
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prodajnimi katalogi, ceniki in povrnitvijo 
stroškov, pod pogojem, da te objave in 
referenčno gradivo ne oglašujejo 
posameznega zdravila;

Obrazložitev

Pojasnitev področja uporabe direktive, pravila trga vrednostnih papirjev na primer 
zahtevajo, da podjetja redno v celoti obveščajo vlagatelje o pomembnih dogodkih, zaposlene 
pa o poslovnem razvoju. To je treba jasno zapisati, da bi omogočili ustrezno zagotavljanje teh 
informacij. 

Predlog spremembe 15

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

(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, ter druge 
razpoložljive izjave in dokumenti, ki jih 
objavijo pristojni organi;

Obrazložitev

Evropsko javno poročilo o oceni zdravila (EPAR) in drugi dokumenti, ki jih objavijo pristojni 
organi, vsebujejo natančne informacije, ki so za nekatere bolnike pomembne.

Predlog spremembe 16

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 

(b) informacije, ki ne presegajo prvin 
povzetka značilnosti zdravila, ovojnine in 
navodila za uporabo zdravila, in javno 
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dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način; 

dostopna različica poročila o oceni, ki jo 
pripravijo pristojni organi, vendar jih 
predstavi na drugačen način, pod pogojem, 
da vsebuje točno predstavitev tveganj in 
koristi zdravila; različica, dostopna 
javnosti, ne sme opisovati bistveno 
drugačnih značilnosti, lastnosti, učinkov 
in reakcij, ki bi jih lahko imelo zdravilo;

Obrazložitev

Zaradi večje razumljivosti je potrebna poenostavljena predstavitev informacij, ki jo razumejo 
tudi nestrokovnjaki. Vendar pa lahko taka poenostavitev povzroči spremembo konteksta in 
lahko pride do napačnega razumevanja tveganj in koristi, kar je treba preprečiti.

Predlog spremembe 17

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, 
cene in informativne objave o dejstvih ter 
referenčna gradiva, na primer v zvezi s 
spremembami na ovojnini, povrnitvijo 
stroškov ali opozorili o neželenih učinkih;

Obrazložitev

Povrnitev stroškov zdravljenja bi lahko vključili kot primer dejanskih informacij, ki bi morale 
biti dovoljene s to klavzulo.

Predlog spremembe 18

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 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 

(d) informacije v zvezi z zdravilom o 
neintervencijskih znanstvenih študijah ali 
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spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki predstavljajo 
zdravilo v okviru stanja bolezni, ki ga je 
treba preprečiti ali zdraviti. 

spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki predstavljajo 
zdravilo v okviru stanja bolezni, ki ga je 
treba preprečiti ali zdraviti. Te informacije 
mora predhodno oceniti država članica, 
študije pa morajo biti vključene v 
registracijsko dokumentacijo zdravila. 
Znanstvene študije, ki niso bile izvedene v 
skladu z veljavnimi pravnimi zahtevami za 
klinične teste, ne smejo biti predložene. 
Prav tako se ne smejo predložiti 
znanstvene študije o drugih lastnostih ali 
uporabah zdravila, ki jih država članica ni 
odobrila.

Predlog spremembe 19

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, drugih sredstvih 
javnega obveščanja, vključno s spletnimi 
radijskimi in televizijskimi kanali, v 
časopisih in revijah ali v obliki njihovih 
dodatkov in prilog. Na voljo se dajo samo 
prek naslednjih kanalov:

Predlog spremembe 20

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 

(a) tehnične in znanstvene revije s 
področja zdravja ali širši javnosti 
namenjene revije s pretežno zdravstveno 
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aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

vsebino, brošure, informativni listi in 
drugo tiskano informativno gradivo, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom; publikacije v zvezi z zdravjem so 
tiste, za katere država članica jamči kot za 
take, da lahko potrošnik nedvoumno 
opredeli, da je zadevno publikacijo 
sprejela in odobrila država članica;

Obrazložitev

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Predlog spremembe 21

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 o zdravilih, ki jih izrecno 
odobri in kot take opredeli država članica,
ob izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom; države članice v ta namen 
uvedejo sistem odobritev, spremljanja in 
nadzora spletnih mest, ki bi lahko 
vseboval informacije, omenjene v tem 
členu; poleg tega se vzpostavi sistem 
zgodnjega opozarjanja med državami 
članicami za boj proti spletnim mestom, ki 
bodo kršila določbe te direktive; za 
neželeno razdeljevanje informativnega 
gradiva se vzpostavi dodaten sistem 
izdajanja odobritev in nadziranja;
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Predlog spremembe 22

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) pisni in ustni odgovori, pod pogojem, 
da so ti slednji pravilno zabeleženi, na 
zahtevke po informacijah s strani člana 
širše javnosti. Ti odgovori morajo biti 
vedno prilagojeni prospektu ali 
tehničnemu povzetku odobrenega zdravila
in prosilca napotijo na zdravstveni organ 
države članice in k zdravstvenemu ali 
farmacevtskemu osebju, izrecno pa mora 
biti navedeno, da odgovor ne nadomešča 
obveznega posredovanja omenjenega 
osebja; prav tako bodo vsi pisni in ustni 
odgovori posredovani zadevnim 
zdravstvenim organom države članice za 
redno spremljanje. 

Predlog spremembe 23

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 usmerjeni v boljše 
izpolnjevanje potreb bolnikov;

Obrazložitev

Besedilo blje odraža cilj predloga: bolnikom dati podatki, ki jih potrebujejo, v najbolj 
razumljivi obliki.

Predlog spremembe 24
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Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100d – odstavek 1 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) morata temeljiti na dokazih, biti 
preverljivi in vključevati izjavo o 
zanesljivosti dokazov;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Obrazložitev

Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 25

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) morata biti razumljivi za splošno 
javnost ali njene člane;

(f) morata biti razumljivi in jasno čitljivi za 
splošno javnost in njene člane s posebnim 
upoštevanjem starejših ljudi;

Predlog spremembe 26

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) morata biti predstavljeni tako, da je 
doziranje zdravila popolnoma razumljivo, 
s posebnim upoštevanjem tistih zdravil, ki 
imajo zapleteno pravilno uporabo. 
Informacije navajajo:
(i)  natančno doziranje za uporabo;
(ii) način zdravljenja in instrumente, ki se 
za to uporabijo;
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(iii) časovni presledek med vsakim 
doziranjem;
(iv) prilagoditev doziranja glede na 
posebno težo in starost uporabnika 
zdravila.

Predlog spremembe 27

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) izjavo, da je namen informacij podpreti, 
in ne nadomestiti, odnos med bolnikom in 
zdravstvenim delavcem ter da mora bolnik, 
če potrebuje pojasnilo o zagotovljenih 
informacijah, stopiti v stik z zdravstvenim 
delavcem;

(b) izjavo, da je namen informacij podpreti, 
in ne nadomestiti, odnos med bolnikom in 
zdravstvenim delavcem ter da mora bolnik, 
če potrebuje pojasnilo ali dodatne 
informacije o zagotovljenih informacijah, 
stopiti v stik z zdravstvenim delavcem;

Obrazložitev

Predlog spremembe pojasnjuje, da mora bolnik stopiti v stik z zdravstvenim delavcem, če 
potrebuje dodatno pojasnilo. Zdravstveni delavec sicer morda ne bo mogel odgovoriti na 
vprašanja v zvezi z informacijami, ki jih zagotovi proizvajalec. 

Predlog spremembe 28

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 širi imetnik 
dovoljenja za promet, in ime imetnika 
dovoljenja;

Obrazložitev

Navedba je jasnejša in razumljivejša, saj ni nujno, da bi bil zapis „imetnik dovoljenja“ vsem 
razumljiv.
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Predlog spremembe 29

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) poštni ali elektronski naslov, na 
katerega lahko člani širše javnosti 
sporočajo pripombe imetniku dovoljenja za 
promet.

(d) poštni ali elektronski naslov, na 
katerega lahko člani širše javnosti 
sporočajo pripombe imetniku dovoljenja za 
promet. Posredovane pripombe 
posameznikov in odgovore imetnikov 
dovoljenja za promet je treba primerno 
evidentirati in spremljati.

Predlog spremembe 30

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) trenutno besedilo navodil za uporabo 
ali navodila za dostop do tega besedila. V 
primeru internetnih strani, ki so pod 
nadzorom imetnikov dovoljenja za promet 
in so namenjene izrecno državljanom ene 
ali več držav članic, vsebujejo povzetek 
značilnosti zadevnega zdravila in navodila 
za njegovo uporabo v uradnih jezikih 
držav članic, kjer imajo dovoljenje, če so 
informacije o zdravilu v teh jezikih.

Obrazložitev

Pomembno je, da ima bralec dostop do trenutnega besedila navodil. Zahteve v zvezi s 
spletnimi stranmi sodijo bolj v ta odstavek kot med zahteve za spremljanje za države članice. 
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Predlog spremembe 31

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, razen če so te 
primerjave del uradno odobrenih 
dokumentov, kot je povzetek značilnosti 
zdravil;

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.

Predlog spremembe 32

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 
značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnih jezikih držav 
članic, kjer so odobrena.

1. Države članice zagotovijo, da so na 
spletnih straneh imetnika dovoljenja za 
promet za širjenje informacij o zdravilih, 
za katere velja zdravniški recept, povzetek 
značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zadevnih zdravil v uradnem jeziku države 
članice, kjer so odobrena in ki ji je spletna 
stran namenjena.

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da morajo biti povzetek značilnosti zdravila in navodila za uporabo 
zdravil, za katera velja zdravniški recept, le v uradnem jeziku države članice, kjer so 
informacije objavljene in ki ji je spletna stran namenjena. Če je stran na primer namenjena 
nemškemu trgu, morajo biti povzetek značilnosti zdravila in navodila za uporabo zdravil 
objavljena le v nemškem jeziku. Trenutno besedilo je v tem pogledu nejasno.
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Predlog spremembe 33

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Nacionalni ali regionalni/lokalni 
organi, pristojni za zdravstveno 
upravljanje, morajo vzpostaviti 
posamezniku prilagojeno telefonsko 
storitev, ki jo bodo nudili zdravstveni 
delavci in bo omogočala posvetovanje o 
razlagi informacij v prospektu, 
združljivosti z drugimi zdravili ali z 
zdravstvenim stanjem pacienta.

Predlog spremembe 34

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Vzpostavi se usklajen postopek za 
določitev podlage, na kateri se regulirajo 
informacije, ki so na voljo na spletnih 
straneh in informacijskih točkah, da se 
zagotovita zanesljivost podatkov in 
njihova skladnost z dovoljenjem in 
registracijo zdravila, s čimer se potrošniku 
jamči, da sta spletna stran in zadevna 
informacija točni in temeljita na dejstvih. 
Uporablja se sistem certificiranja ali 
kvalifikacije odobrenih mest. Prav tako se 
vodi seznam informacijskih strani in točk 
na internetu, ki imajo dovoljenje za 
informacije, obravnavane v tej direktivi. 
Seznam se posodablja in je potrošnikom 
na voljo.



PE430.857v02-00 22/27 AD\809698SL.doc

SL

Predlog spremembe 35

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 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.

Obrazložitev

Pri pripravi kodeksa in smernic bi se bilo treba posvetovati z drugimi zainteresiranimi 
stranmi, kot so bolniki, zdravstveni delavci in industrija.

Predlog spremembe 36

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, 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. Informacije 
morajo biti prilagojene na zahteve iz te 
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direktive in usklajene z registracijsko 
dokumentacijo zdravila.

Predlog spremembe 37

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

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 
straneh, ki se aktivno razpošilja širši 
javnosti ali njenim članom. Navedene 
spletne strani ne širijo video gradiva ali 
drugih digitalnih informacij, razen če to 
dovoli pristojni organ. 

Predlog spremembe 38

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, širjene na navedeni 
spletni strani v zvezi z informacijami o 
zdravilih na recept.

Obrazložitev

Potrebna je natančnejša ubeseditev, saj se veliko informacij na internetu ne navezuje na 
zdravila.

Predlog spremembe 39
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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 zahtevajo, da:

(a) imetniki dovoljenja za promet, ki so 
registrirali spletne strani v skladu z 
odstavki 1 do 4, 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 pa navaja, da spremljanje spletne 
strani ne pomeni nujno, da so bile vse 
informacije na spletni strani predhodno 
odobrene. 

(b) je na prijavljenih spletnih mestih na 
vsaki strani na jasno vidnem mestu 
navedena nadpovezava na spletno stran 
podatkovne zbirke Eudravigilance, skupaj 
z obrazložitvijo, ki uporabnike obvešča, da 
je to uradna podatkovna zbirka Evropske 
agencije za zdravila.

Obrazložitev

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.
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Predlog spremembe 40

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Višina kazni se določi na ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Odločanja o višini kazni ne bi smeli prepustiti državam članicam. Določitev višine kazni na 
ravni Skupnosti omogoči večjo pravno jasnost in zagotovi, da kazni jasno odvračajo od 
kršitev. 

Predlog spremembe 41

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, 
lahko prisotni njihovi predstavniki ali da 
lahko izrazijo svoja stališča. Imetniki 
dovoljenja za promet se lahko glede 
odločitve v zvezi s takšnimi primeri 
pritožijo sodnemu ali pristojnemu organu.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost postopka.

Predlog spremembe 42

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100k
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Za informacije o homeopatskih zdravilih iz 
člena 14(1), ki so bila uvrščena kot 
zdravila samo na recept, veljajo določbe 
tega naslova. 

Za informacije o homeopatskih zdravilih iz 
člena 14(1), ki so bila uvrščena kot 
zdravila samo na recept, veljajo določbe 
tega naslova. Enako velja za informacije o 
zdravilih iz zdravilnih zelišč ali drugih 
sestavin ali terapij, ki so razvrščena kot 
zdravila samo na recept.
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