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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;

• se predvidijo nadzorni in izvedbeni ukrepi, s katerimi se bo zagotovilo, da bodo 
ponudniki informacij izpolnjevali merila kakovosti, ne da bi to povzročilo nepotrebno 
birokracijo.

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.

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 
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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 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.

Or. de
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Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20 b – 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 30 delovnih dneh po 
prejemu obvestila in v celoti navede 
utemeljene razloge za ugovor. Lastnik 
dovoljenja za promet mora upoštevati 
ugovor pri pripravi končne informacije.
Če Agencija ne ugovarja v 30 delovnih 
dneh, se informacije štejejo za sprejete in 
se lahko objavijo. 

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost procesa. Če je za 
ugovor na voljo 60 dni, je to preveč, zlasti če Agencija deloma ugovarja in je treba 
spremenjeno zadevo ponovno vložiti. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 1 – točka 1
Uredba (ES) št. 726/2004
Člen 20 b – 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, bodisi pisno 
ali kot ustno predstavitev, slednjo pa je 
treba pripraviti v 30 delovnih dneh po 
tem, ko Agencija prejme tovrstno zahtevo. 
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Agencija odgovori imetniku dovoljenja za 
promet v 30 delovnih dneh.

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je zagotoviti večjo učinkovitost in preglednost procesa. 


