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Predlog spremembe 21
António Fernando Correia De Campos

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. Zato 
mora biti vsaka informacija za širšo javnost 
o odobrenih zdravilih na recept skladna 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.)

Or. pt

Obrazložitev

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 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive – akt o spremembi
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo (11) Za nadaljnjo zagotovitev, da bodo 



PE439.168v01-00 4/24 AM\805365SL.doc

SL

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. 

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.

Or. es

Predlog spremembe 23
António Fernando Correia De Campos

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 po črtanju prve 
alinee vstavi naslednja alinea:
„– opozarjanje širše javnosti na določeno 
zdravilo z navedbo terapevtskih indikacij 
ali znakov in simptomov,“

Or. xm

Obrazložitev

Napotitev na zdravila na podlagi znakov in simptomov bolezni lahko spodbudi k 
samodiagnosticiranju, samozdravljenju in nepotrebnemu jemanju zdravil, zato je treba 
tovrstno oglaševanje preprečiti. 
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Predlog spremembe 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 bodo zagotovili, da 
te kampanje ne bodo namenjene za 
oglaševanje.“

Or. es

Predlog spremembe 25
Werner Langen

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, če se zagotovi, da te 
kampanje služijo izključno zdravstvenim 
namenom.

Or. de

Obrazložitev

Opisane kampanje smejo služiti samo zdravstvenim namenom in jih ne bi smeli zlorabiti za 
javno oglaševanje zdravil.
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Predlog spremembe 26
Werner Langen

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, 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 in da zdravila izpolnjujejo pogoje, 
pod katerimi se lahko tržijo. Takšne 
informacije se ne obravnavajo kot 
oglaševanje za namene uporabe naslova 
VIII.

Or. de

Obrazložitev

Potrebna je odobritev države, saj doslej ni bilo zgoščene pravne opredelitve informacij, pri 
katerih ne gre za oglaševanje.

Predlog spremembe 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 

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 
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uporabe naslova VIII. 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.

Or. es

Predlog spremembe 28
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 a – 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. Takšne 
informacije se ne obravnavajo kot 
oglaševanje za namene uporabe naslova 
VIII. 

Or. pt

Obrazložitev

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 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
nepristranskih in realnih podatkih, ki jih 
zagotovijo pristojni organi, in da ni 
nobenega napotila, tudi posrednega ne, na 
zdravila;

Or. es

Predlog spremembe 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 ga morajo 
izrecno odobriti države članice ob 
upoštevanju tega, kar je bilo odobreno v 
tehničnem povzetku.

Or. es
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Predlog spremembe 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

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; pred širitvijo 
različic in povzetkov v javnosti, je zanje 
potrebno predhodno dovoljenje države 
članice;

Or. es

Predlog spremembe 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 način; različica, 
dostopna javnosti, ne sme opisovati 
bistveno drugačnih značilnosti, lastnosti, 
učinkov in reakcij, ki bi jih lahko imelo 
zdravilo;

Or. es
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Predlog spremembe 33
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 b – 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 način, pod pogojem, 
da vsebuje točno predstavitev tveganj in 
koristi zdravila;

Or. pt

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 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
spremne ukrepe za preprečevanje in 
zdravljenje ali informacije, ki predstavljajo 
zdravilo v okviru stanja bolezni, ki ga je 
treba preprečiti ali zdraviti. 

d) informacije v zvezi z zdravilom o 
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. Te informacije 
mora predhodno oceniti država članica, 
študije pa morajo biti vključene v 
registracijsko dokumentacijo zdravila. 
Znanstvene študije, ki niso bile izvedene v 
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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.

Or. es

Predlog spremembe 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

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, v tiskanih medijih 
ali drugem javnem občilu na splošno, 
vključno s spletnimi radijskimi ali 
televizijskimi kanali. Na voljo se dajo 
samo prek naslednjih kanalov:

Or. es

Predlog spremembe 36
António Fernando Correia De Campos

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

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 niti v časopisih 
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dajo samo prek naslednjih kanalov: ali širši javnosti namenjenih revijah niti v 
obliki priloženih oglasov ali njihovih 
prilog. Na voljo se dajo samo prek 
naslednjih kanalov:

Or. pt

Obrazložitev

Da bi jasno ločili informacije od oglasov, je treba izločiti vse kanale, prek katerih bi lahko 
informacije o zdravilih prispele do širše javnosti, čeprav jih ta ni zahtevala, zato da bi 
potrošniki sami ciljno poiskali informacije, ki jih želijo prejeti.

Predlog spremembe 37
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 c – 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) tehnične in znanstvene revije s 
področja zdravja ali širši javnosti 
namenjene revije s pretežno zdravstveno 
vsebino, brošure, informativni listi in 
drugo tiskano informativno gradivo, ob 
izključitvi nezaželenega gradiva, ki se 
aktivno razpošilja širši javnosti ali njenim 
članom;

Or. pt

Obrazložitev

Der Ausdruck „gesundheitsbezogene Publikationen“ ist nicht hinreichend klar definiert und 
führt in den einzelnen Mitgliedstaaten zu unterschiedlichen Auslegungen, wodurch die 
Gelegenheit einer Vereinheitlichung, die der Branche mehr Rechtssicherheit und den Bürgern 
der Union einheitlichen Zugang zu Informationen gewährleistet, verspielt wird. Verschiedene 
Formen gedruckten Informationsmaterials sind wichtige Informationskanäle, namentlich für 
Personen, die keinen Zugang zu Informationsinhalten, die über das Internet bereitgestellt 
werden, haben. Es ist jedoch wichtig sicherzustellen, dass die Informationen über 
Arzneimittel durch Printmedien nur aufgefunden werden, wenn die betreffenden Personen 
aktiv und gezielt nach solchen Veröffentlichungen suchen.
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Predlog spremembe 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

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) pisne publikacije v zvezi z zdravjem, 
kakor jih opredeli država članica 
publikacije, 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; 

Or. es

Predlog spremembe 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 je 
izrecno odobrila in kot take opredelila 
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 
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bodo kršila določbe te direktive;

Or. es

Predlog spremembe 40
Werner Langen

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 so jih 
države članice opredelile in odobrile kot 
vire informacij o zdravilih, ob izključitvi 
nezaželenega gradiva, ki se aktivno 
razpošilja širši javnosti ali njenim članom; 
za neželeno razdeljevanje informativnega 
gradiva se vzpostavi dodaten sistem 
izdajanja odobritev in nadziranja;

Or. de

Predlog spremembe 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
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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.

Or. es

Predlog spremembe 42
António Fernando Correia De Campos

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

Or. pt

Obrazložitev

Ta ubeseditev je bolj v skladu s ciljem predloga, namreč bolnikom zagotoviti potrebne 
informacije v lahko razumljivi obliki.

Predlog spremembe 43
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

c) morata temeljiti na zanesljivih 
spoznanjih, biti preverljivi in vključevati 
izjavo o zanesljivosti spoznanj;

Or. pt
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Obrazložitev

Jasnejša ubeseditev.

Predlog spremembe 44
Werner Langen

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 za splošno javnost 
ali njene člane; poleg tega je treba posebno 
pozornost nameniti potrebam starejših;

Or. de

Predlog spremembe 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

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;

Or. es

Predlog spremembe 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100d – odstavek 1 – točka h a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

h a) 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;
iii) časovni presledek med vsakim 
doziranjem;
iv) prilagoditev doziranja glede na 
posebno težo in starost uporabnika 
zdravila.

Or. es

Predlog spremembe 47
António Fernando Correia De Campos

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

Or. pt

Obrazložitev

Navedba je jasnejša in razumljivejša, saj ni nujno, da bi bil zapis „imetnik dovoljenja“ vsem 
razumljiv.
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Predlog spremembe 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

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.

Or. es

Predlog spremembe 49
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 podnacionalni 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.

Or. es
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Predlog spremembe 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 osnove za regulacijo informacij 
v spletnih mestih in informacijskih točkah 
na internetu, da bo zagotovljena 
verodostojnost predstavljenih podatkov in 
njihova skladnost z dovoljenjem in 
registrom zdravila ter da bo potrošnikom 
zagotovljeno, da je mesto ali informacija 
resnična in preverjena. 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.

Or. es

Predlog spremembe 51
António Fernando Correia De Campos

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
samoregulativnih ali koregulativnih 
organov in pritožbo na takšne organe, če so 
postopki pred takimi organi možni poleg 
sodnih ali upravnih postopkov, ki so na 
voljo v državah članicah.

Metode lahko vključujejo prostovoljni 
nadzor informacij o zdravilih prek 
koregulativnih organov in pritožbo na 
takšne organe, če so postopki pred takimi 
organi možni poleg sodnih ali upravnih 
postopkov, ki so na voljo v državah 
članicah.
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Or. pt

Obrazložitev

V industriji bi lahko pri tem prišlo do navzkrižja interesov, saj samoregulativni mehanizmi 
niso primerni za preprečevanje širjenja oglaševanja, kar bi bilo treba odpraviti.

Predlog spremembe 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
direktive in usklajene z registracijsko 
dokumentacijo zdravila.

Or. es

Predlog spremembe 53
Werner Langen

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 

Spletne strani, registrirane v skladu z 
odstavkom 1, ne omogočajo identifikacije 
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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.

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, 
poddaj, pretočnega videa ali drugih oblik 
digitalnega širjenja informacij.

Or. de

Predlog spremembe 54
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 vsebujejo spletne TV, 
poddaj, videoprenosa ali drugih oblik 
digitalnih informacij, ki niso izrecno 
dovoljene v skladu s to direktivo in jih ne 
nadzoruje država članica.

Or. es

Predlog spremembe 55
António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – odstavek 2 – pododstavek 2
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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. Na teh spletnih 
straneh se ne širi video gradivo.

Or. pt

Obrazložitev

Izraz spletna TV bi si lahko narobe razlagali glede na druge tehnološke aplikacije. Video 
gradivo je treba prepovedati, ker se z njim lahko širijo čustveno obarvana in subjektivna 
sporočila in oglasi, včasih tudi pod pretvezo, da gre za informativno vsebino.

Predlog spremembe 56
António Fernando Correia De Campos

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

Or. pt

Obrazložitev

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

Predlog spremembe 57
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António Fernando Correia De Campos

Predlog direktive – akt o spremembi
Člen 1 – točka 5
Direktiva 2001/83/ES
Člen 100 h – 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, 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;
b) na prijavljenih spletnih mestih je na 
vsaki strani na jasno vidnem mestu 
navedena nadpovezava na spletno stran 
podatkovne zbirke Eudrapharma, skupaj z 
obrazložitvijo, ki uporabnike obvešča, da 
je to uradna podatkovna zbirka Evropske 
agencije za zdravila.

Or. pt

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 
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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.

Predlog spremembe 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

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.

Or. es


