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11.2.2019 B8-0071/6

Pozměňovací návrh 6
Miriam Dalli, Guillaume Balas
za skupinu S&D

Návrh usnesení B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Používání konopí pro léčebné účely

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi a vnitrostátní orgány, 
aby na základě spolupráce právně vymezily 
léčebné konopí a jasně rozlišovaly mezi 
léčivými přípravky na bázi konopí 
schválenými Evropskou agenturou pro 
léčivé přípravky nebo jinými regulačními 
agenturami, léčebným konopím 
nepodpořeným klinickými zkouškami 
a jiným využitím konopí (např. pro 
rekreační účely nebo v průmyslu);

1. žádá Komisi a vnitrostátní orgány, 
aby na základě spolupráce právně vymezily 
léčebné konopí, tj. konopí pro léčebné 
účely, a jasně rozlišovaly mezi léčivými 
přípravky na bázi konopí schválenými 
Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
nebo jinými regulačními agenturami, 
léčebným konopím nepodpořeným 
klinickými zkouškami a jiným využitím 
konopí (např. pro rekreační účely nebo 
v průmyslu);
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11.2.2019 B8-0071/7

Pozměňovací návrh 7
Miriam Dalli, Guillaume Balas
za skupinu S&D

Návrh usnesení B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Používání konopí pro léčebné účely

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby poskytly 
zdravotnickým pracovníkům řádné 
lékařskou přípravu a aby podporovaly 
rozšiřování znalostí o léčebném konopí 
na základě nezávislého a rozsáhlého 
výzkumu; dále vyzývá členské státy, aby 
umožnily lékařům, aby se při 
předepisování právně schválených 
léčivých přípravků na bázi konopí 
pacientům s relevantními onemocněními 
řídili vlastním odborným úsudkem, 
a dovolily lékárníkům takové recepty 
zákonně uznávat; zdůrazňuje, že 
zdravotničtí pracovníci, jako jsou studenti 
medicíny, lékaři a lékárníci, potřebují 
odbornou přípravu a přístup k literatuře 
o výsledcích nezávislého vědeckého 
výzkumu;

9. vyzývá členské státy, aby poskytly 
zdravotnickým pracovníkům řádné 
lékařskou přípravu a aby podporovaly 
rozšiřování znalostí o léčebném konopí 
na základě nezávislého a rozsáhlého 
výzkumu; dále vyzývá členské státy, aby 
umožnily lékařům, aby se při 
předepisování konopí pro léčebné účely 
pacientům s relevantními onemocněními 
řídili vlastním odborným úsudkem, 
a dovolily lékárníkům takové recepty 
zákonně uznávat; zdůrazňuje, že 
zdravotničtí pracovníci, jako jsou studenti 
medicíny, lékaři a lékárníci, potřebují 
odbornou přípravu a přístup k literatuře 
o výsledcích nezávislého vědeckého 
výzkumu;
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11.2.2019 B8-0071/8

Pozměňovací návrh 8
Miriam Dalli, Guillaume Balas
za skupinu S&D

Návrh usnesení B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Používání konopí pro léčebné účely

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s členskými státy na zlepšení rovného 
přístupu k lékům na bázi konopí a pokud 
možno zajistila, aby se na léky, které jsou 
účinné při léčbě konkrétních onemocnění, 
vztahoval systém zdravotního pojištění 
stejně jako v případě jiných léčivých 
přípravků; žádá členské státy, aby 
pacientům nabídly možnost bezpečné 
a rovnocenné volby mezi různými druhy 
léčivých přípravků na bázi konopí 
a zajistily při tom, aby se o ně během jejich 
léčby starali specializovaní zdravotničtí 
pracovníci;

10. vyzývá Komisi, aby spolupracovala 
s členskými státy na zlepšení rovného 
přístupu ke konopí pro léčebné účely 
a pokud možno zajistila, aby se na léky, 
které jsou účinné při léčbě konkrétních 
onemocnění, vztahoval systém zdravotního 
pojištění stejně jako v případě jiných 
léčivých přípravků; žádá členské státy, aby 
pacientům nabídly možnost bezpečné 
a rovnocenné volby mezi různými druhy 
konopí pro léčebné účely a zajistily při 
tom, aby se o ně během jejich léčby starali 
specializovaní zdravotničtí pracovníci;
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11.2.2019 B8-0071/9

Pozměňovací návrh 9
Miriam Dalli, Guillaume Balas
za skupinu S&D

Návrh usnesení B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Používání konopí pro léčebné účely

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
dostatečnou dostupnost léčivých přípravků 
na bázi konopí k pokrytí skutečných 
potřeb, ať už prostřednictvím výroby 
v souladu s jejich vnitrostátními 
lékařskými normami nebo případně 
dovozem, který by splňoval jejich 
vnitrostátní požadavky na léčivé přípravky 
na bázi konopí;

13. vyzývá členské státy, aby zajistily 
dostatečnou dostupnost konopí pro léčebné 
účely k pokrytí skutečných potřeb, ať už 
prostřednictvím výroby v souladu s jejich 
vnitrostátními lékařskými normami nebo 
případně dovozem, který by splňoval jejich 
vnitrostátní požadavky na konopí pro 
léčebné účely;
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11.2.2019 B8-0071/10

Pozměňovací návrh 10
Miriam Dalli, Guillaume Balas
za skupinu S&D

Návrh usnesení B8-0071/2019
Dubravka Šuica, Guillaume Balas, Urszula Krupa, Catherine Bearder, Estefanía Torres 
Martínez, Martin Häusling, Piernicola Pedicini
za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
Používání konopí pro léčebné účely

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zdůrazňuje, že komplexní regulace 
léčivých přípravků na bázi konopí 
založená na důkazech by se pozitivně 
promítla do dalších zdrojů vyčleněných pro 
orgány veřejné správy, omezila by černý 
trh a zajistila by kvalitní a přesné 
označování, které by mělo pomoci 
kontrolovat prodejní místa, zamezila by 
přístupu nezletilých k této látce a poskytla 
by pacientům právní jistotu a bezpečný 
přístup k jejich léčebnému použití, přičemž 
pro mládež a těhotné ženy by platila 
zvláštní bezpečnostní opatření;

16. zdůrazňuje, že komplexní regulace 
konopí pro léčebné účely založená na 
důkazech by se pozitivně promítla do 
dalších zdrojů vyčleněných pro orgány 
veřejné správy, omezila by černý trh 
a zajistila by kvalitní a přesné označování, 
které by mělo pomoci kontrolovat prodejní 
místa, zamezila by přístupu nezletilých 
k této látce a poskytla by pacientům právní 
jistotu a bezpečný přístup k jejich 
léčebnému použití, přičemž pro mládež 
a těhotné ženy by platila zvláštní 
bezpečnostní opatření;
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