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Pozměňovací návrh 28
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
odmítá. 

Or. fr

Odůvodnění

Tyto legislativní návrhy otevírají dveře přímé podpoře ze strany farmaceutických firem. 
Jediný důvod, který Evropská komise pro návrh změn platných právní předpisů zřejmě má, je 
vyhovět obchodním zájmům farmaceutických firem tím, že dojde k rozšíření jejich trhu. Tato 
operace není ani v zájmu evropských občanů, ani členských států. Naopak představuje zvýšení 
nákladů a přináší riziko pro pacienty. Tyto návrhy musí být komplexně revidovány.

Pozměňovací návrh 29
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament návrh Komise 
odmítá.

Or. en

Odůvodnění

Návrh vychází z chybné koncepce. Nestanoví řádnou informační strategii v souladu 
s potřebami pacientů. Namísto toho je jeho jediným záměrem dát průmyslu s vlastními zájmy 
právo šířit „informace“. Stírá rozdíly mezi reklamou a informováním, což lze nejlépe vidět na 
pokusu o umožnění zveřejňování „informací“ v tištěných médiích. Řádná informační strategie 
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musí být mnohem širší a musí ji vést úřady, nikoli farmaceutické společnosti. Nová Komise by 
měla přijít s novým návrhem, místo toho, aby Evropský parlament musel stávající návrh zcela 
přepracovat.

Pozměňovací návrh 30
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků  stanoví 
harmonizovaná pravidla pro reklamu na 
humánní léčivé přípravky. Zejména 
zakazuje reklamu na léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis určenou široké veřejnosti.

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků stanoví 
harmonizovaná pravidla pro reklamu na 
humánní léčivé přípravky. Zejména 
zakazuje reklamu na léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis určenou široké veřejnosti, a to 
s cílem chránit veřejné zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že cílem stanovení výdeje pouze na lékařský předpis a zákazu 
reklamy na léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis je ochrana 
veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 31
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 

(1) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 
2001 o kodexu Společenství týkajícím se 
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humánních léčivých přípravků  stanoví 
harmonizovaná pravidla pro reklamu na 
humánní léčivé přípravky. Zejména 
zakazuje reklamu na léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis určenou široké veřejnosti.

humánních léčivých přípravků  stanoví 
harmonizovaná pravidla pro reklamu na 
humánní léčivé přípravky. Zejména 
zakazuje reklamu na léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis určenou široké veřejnosti, a to 
s cílem chránit zdraví lidí.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité připomenout, že cílem zákazu reklamy na léčivé přípravky podléhající omezení 
výdeje na lékařský předpis je ochrana veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 32
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o šíření informací určených široké 
veřejnosti ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci, uvedená směrnice pouze 
stanoví, že na některé činnosti v oblasti 
poskytování informací se pravidla pro 
reklamu nevztahují, nicméně neposkytuje 
harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu 
informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích nebo pro způsoby, jimiž se tyto 
informace smějí šířit.

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o šíření informací určených široké 
veřejnosti ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci, uvedená směrnice pouze 
stanoví, že na některé činnosti v oblasti 
poskytování informací se pravidla pro 
reklamu nevztahují, nicméně neposkytuje 
harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu 
informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích v rámci širší strategie 
informování pacientů. Směrnice kromě 
toho nestanoví způsoby, jimiž se tyto 
informace smějí šířit, a nestanoví nutnost 
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poskytovat příbalovou informaci, která by 
byla přívětivá pro pacienty a odpovídala 
skutečným potřebám pacientů. Příbalová 
informace by proto měla být změněna na 
informaci pro pacienty.

Or. en

Odůvodnění

Zásadním bodem, o kterém se široce diskutovalo a jenž byl uznán členskými státy 
a zúčastněnými stranami a potvrzen na farmaceutickém fóru, byla potřeba širší 
a komplexnější strategie „informace pro pacienty“ zahrnující závazek ke zdravotní 
gramotnosti. Stávající příbalová informace není přívětivá pro pacienty a neodpovídá 
skutečným potřebám pacientů. Práce Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků na 
zlepšování srozumitelnosti a přívětivosti informací pro pacienty by měla pokračovat a měla 
být následována vnitrostátními regulačními orgány jako vzor osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 33
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o šíření informací určených široké 
veřejnosti ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci, uvedená směrnice pouze 
stanoví, že na některé činnosti v oblasti 
poskytování informací se pravidla pro 
reklamu nevztahují, nicméně neposkytuje 
harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu 
informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích nebo pro způsoby, jimiž se tyto 

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Tato pravidla by měla být 
zlepšena a lépe uplatňována s cílem
umožnit zlepšení srozumitelnosti těchto 
dokumentů.
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informace smějí šířit.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění vyvolává problém definování reklamy a „informací“ šířených držitelem 
rozhodnutí o registraci. Prioritou by mělo být zvýšení užitečnosti a přístupnosti oficiálně 
schválených informací pro pacienty prostřednictvím zajištění soustavného dodržování 
povinností týkajících se balení léčivých přípravků a informací pro pacienty (tj. konzultace 
s cílovými skupinami pacientů) ze strany farmaceutických společností (uplatňování článku 59 
směrnice 2001/83/ES pozměněné směrnicí 2004/27/ES).

Pozměňovací návrh 34
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o šíření informací určených široké 
veřejnosti ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci, uvedená směrnice pouze 
stanoví, že na některé činnosti v oblasti 
poskytování informací se pravidla pro 
reklamu nevztahují, nicméně neposkytuje 
harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu 
informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích nebo pro způsoby, jimiž se tyto 
informace smějí šířit.

(2) v oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti 
o registraci přiloženy a které jsou určeny 
pro informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o zpřístupnění informací určených 
pacientům a široké veřejnosti ze strany 
držitele rozhodnutí o registraci, uvedená 
směrnice pouze stanoví, že na některé 
činnosti v oblasti poskytování informací se 
pravidla pro reklamu nevztahují, nicméně 
neposkytuje harmonizovaný rámec pro 
obsah a kvalitu informací nereklamní 
povahy o léčivých přípravcích nebo pro 
způsoby, jimiž tyto informace smějí být 
zpřístupněny.

(Tento pozměňovací návrh se týká celého
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
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odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny ze strany držitelů rozhodnutí 
o registraci v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě 
by pacienti/veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 35
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na základě článku 88a směrnice 
2001/83/ES předložila Komise dne 20. 
prosince 2007 sdělení Evropskému 
parlamentu a Radě týkající se „Zprávy 
o současné praxi při poskytování 
informací o léčivých přípravcích 
pacientům“. Ze zprávy vyplývá, že 
v členských státech existují v oblasti 
poskytování informací odlišná pravidla 
a praxe. Důsledkem této situace je 
nerovný přístup pacientů i široké 
veřejnosti k informacím o léčivých 
přípravcích.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být vybízeny k tomu, aby se staly aktivnějšími a transparentnějšími 
poskytovateli informací ve snaze zaručit plný přístup veřejnosti k údajům o účinnosti/efektivitě 
a bezpečnosti léčivých přípravků (a jejich variací) před i po uvedení přípravku na trh.
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Pozměňovací návrh 36
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na základě článku 88a směrnice 
2001/83/ES předložila Komise dne 20. 
prosince 2007 sdělení Evropskému 
parlamentu a Radě týkající se „Zprávy 
o současné praxi při poskytování informací 
o léčivých přípravcích pacientům“. Ze 
zprávy vyplývá, že v členských státech 
existují v oblasti poskytování informací 
odlišná pravidla a praxe. Důsledkem této 
situace je nerovný přístup pacientů i široké 
veřejnosti k informacím o léčivých 
přípravcích.

(3) Na základě článku 88a směrnice 
2001/83/ES předložila Komise dne 20. 
prosince 2007 sdělení Evropskému 
parlamentu a Radě týkající se „Zprávy 
o současné praxi při poskytování informací 
o léčivých přípravcích pacientům“. Ze 
zprávy vyplývá, že v členských státech 
existují v oblasti poskytování informací
odlišná pravidla a praxe. Důsledkem této 
situace je nerovný přístup pacientů i široké 
veřejnosti k příbalové informaci
a k informacím v souhrnu údajů 
o přípravku. Takové neomluvitelné rozdíly 
v přístupu k informacím, které jsou 
veřejně přístupné v jiných členských 
státech, je třeba napravit.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zpřístupnit veškeré informace, bez ohledu na závažnost onemocnění.

Pozměňovací návrh 37
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Pokud jde o vědecké informace, 
povinnosti týkající se transparentnosti pro 
příslušné orgány byly stanoveny ve 
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směrnici 2001/83/ES. Bylo však zjištěno, 
že příslušné orgány omezují přístup 
k informacím pro širokou veřejnost 
vzhledem k širokému výkladu obchodního 
tajemství. Aby se zabránilo takové 
rozdílné praxi, měly by být povinnosti 
příslušných orgánů, pokud jde 
o poskytování přístupu k informacím, 
vyjasněny.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 3 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Směrnice 2001/83/ES stanovuje pro 
příslušné vnitrostátní orgány povinnosti 
týkající se transparentnosti v oblasti 
vědeckých informací stanoví, avšak 
zkušenosti získané z uplatňování 
stávajícího právního rámce rovněž 
ukázaly určitá omezení možností přístupu 
k informacím pro širokou veřejnost ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů 
vzhledem k příliš širokému výkladu 
obchodního tajemství.

Or. en

Odůvodnění

Regulační orgány by měly být vybízeny k tomu, aby se staly aktivnějšími a transparentnějšími 
poskytovateli informací ve snaze zaručit plný přístup veřejnosti k údajům o účinnosti/efektivitě 
a bezpečnosti léčivých přípravků (a jejich variací) před i po uvedení přípravku na trh.
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Pozměňovací návrh 39
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat 
informace jsou důsledkem nejednotné 
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství.

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují nejednotnou 
interpretaci rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Unie, což mohlo vést 
k situacím, kdy je veřejnost vystavena 
skryté reklamě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat 
informace jsou důsledkem nejednotné 
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství.

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat 
informace jsou důsledkem nejednotné 
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství. Každý 
pojem by měl být definován a měl by být 
interpretován jednotně ve všech členských 
státech EU, aby se zajistila bezpečnost 
pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Ve snaze zajistit rovný přístup k informacím a bezpečnost všech pacientů v EU a ve snaze 
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chránit veřejné zdraví je zásadní jasně rozlišovat mezi tím, co je „informací“, a tím, co je 
„reklamou“.  Je nezbytné harmonizovat chápání a interpretaci těchto pojmů ve všech 
členských státech.

Pozměňovací návrh 41
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat 
informace jsou důsledkem nejednotné
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství.

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že interpretace 
rozdílu mezi pojmy reklama a informace
není v rámci Společenství jednoznačná, 
což vede k tomu, že je široká veřejnost 
vystavena skryté reklamě.

Or. en

Odůvodnění

Rozdíl v interpretaci pojmů reklamy a informace může vést k vystavení veřejnosti skryté 
reklamě.

Pozměňovací návrh 42
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat
informace jsou důsledkem nejednotné 
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství.

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností zpřístupňovat 
pacientům a široké veřejnosti informace 
jsou důsledkem nejednotné interpretace 
rozdílu mezi pojmy reklama a informace 
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v rámci Společenství.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny ze strany držitelů rozhodnutí 
o registraci v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě 
by pacienti/veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 43
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Je rovněž pravděpodobné, že odlišná 
vnitrostátní opatření mají dopad na řádné 
fungování vnitřního trhu s léčivými 
přípravky, jelikož možnosti držitelů 
rozhodnutí o registraci šířit informace 
o léčivých přípravcích nejsou ve všech 
členských státech stejné. Je 
pravděpodobné, že informace, které jsou 
k dispozici v jednom členském státě, mají 
vliv v ostatních členských státech. Tento 
dopad bude větší v případě léčivých 
přípravků, o nichž jsou informace (souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace) 
v rámci Společenství harmonizovány. To 
se týká léčivých přípravků registrovaných 
v členských státech v rámci postupu 
vzájemného uznávání podle hlavy III 
kapitoly 4 směrnice 2001/83/ES.

(6) Je rovněž pravděpodobné, že odlišná 
vnitrostátní opatření mají dopad na řádné 
fungování vnitřního trhu s léčivými 
přípravky, jelikož možnosti držitelů 
rozhodnutí o registraci sdělovat informace 
o léčivých přípravcích nejsou ve všech 
členských státech stejné. Je 
pravděpodobné, že informace, které jsou 
k dispozici v jednom členském státě, mají 
vliv v ostatních členských státech. Tento 
dopad bude větší v případě léčivých 
přípravků, o nichž jsou informace (souhrn 
údajů o přípravku a příbalová informace) 
v rámci Společenství harmonizovány. To 
se týká léčivých přípravků registrovaných 
v členských státech v rámci postupu 
vzájemného uznávání podle hlavy III 
kapitoly 4 směrnice 2001/83/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Stávající znění vyvolává problém definování reklamy a „informací“ šířených držitelem 
rozhodnutí o registraci. Je proto vhodnější poukazovat na „sdělování“ držitelem rozhodnutí 
o registraci.

Pozměňovací návrh 44
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy.

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k relevantním, 
nezávislým a srovnávacím zdravotním
informacím a chránit pacienty před 
klamavými či zkreslenými informacemi.

Or. en

Odůvodnění

Užitečné informace pro pacienty týkající se léčebného postupu by měly být srovnávací, aby se 
pacient mohl dozvědět o různých dostupných způsobech léčby a o tom, co od nich může 
očekávat, a aby tak mohl učinit informovanou volbu (nebo se na volbě podílet). Zákaz 
reklamy na léčivé přípravky na předpis musí být zpřísněn, a nikoli oslaben pod rouškou 
„informací“. Kritéria „kvality“, „objektivnosti“ a „nereklamní povahy“ jsou vágní a zcela 
nerealistická, pokud je zdrojem „informací“ držitel rozhodnutí o registraci.



AM\817858CS.doc 15/192 PE441.215v02-00

CS

Pozměňovací návrh 45
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy.

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k relevantním, 
nezávislým a srovnávacím zdravotním
informacím a chránit pacienty před 
klamavými či zkreslenými informacemi.

Or. en

Odůvodnění

Užitečné informace pro pacienty týkající se léčebného postupu by měly být srovnávací, aby se 
pacient mohl dozvědět o různých dostupných způsobech léčby a o tom, co od nich může 
očekávat, a aby tak mohl učinit informovanou volbu (nebo se na volbě podílet). Zákaz 
reklamy na léčivé přípravky na předpis musí být zpřísněn, a nikoli oslaben pod rouškou 
„informací“. Kritéria „kvality“, „objektivnosti“ a „nereklamní povahy“ jsou vágní 
a nerealistická, pokud je zdrojem „informací“ držitel rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 46
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
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péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy.

péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy, přičemž je nezbytné 
klást důraz na zájmy pacientů. Měli by mít 
právo na snazší přístup k některým 
informacím, jako je souhrn údajů 
o přípravku, a k příbalové informaci 
v elektronické a tištěné podobě.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být zaměřená na pacienta. Centrem jejího zájmu by měli být pacienti 
a jejich zájmy. Mělo by být spíš jasně stanoveno, že pacienti mají právo na některé informace, 
než aby měl farmaceutický průmysl právo informace šířit.

Pozměňovací návrh 47
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy.

(7) Ve světle výše uvedených skutečností 
a s ohledem na technologický pokrok 
v oblasti moderních komunikačních 
nástrojů a skutečnost, že pacienti v celé 
Evropské unii jsou, pokud jde o zdravotní 
péči, stále aktivnější, je nutné stávající 
právní předpisy změnit s cílem zmenšit 
rozdíly v přístupu k informacím a umožnit, 
aby byly k dispozici kvalitní, objektivní 
a spolehlivé informace a informace 
nereklamní povahy. Proto jsou nezbytné 
schválené a registrované internetové 
stránky pro nezávislé, objektivní 
a propagace prosté informování.

Or. en
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Odůvodnění

Schválení a registrované internetové stránky budou klíčovým způsobem poskytování 
kvalitních informací v oblasti zdraví.

Pozměňovací návrh 48
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro širokou veřejnost by měly 
významným zdrojem informací o léčivých 
přípravcích zůstat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotničtí pracovníci. Členské 
státy by přístup občanů ke kvalitním 
informacím měly vhodnými způsoby 
usnadnit. Cenný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků mohou přestavovat držitelé 
rozhodnutí o registraci. Tato směrnice by 
tudíž měla stanovit právní rámec pro šíření
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

(8) Pro širokou veřejnost by měly hlavním
zdrojem informací o léčivých přípravcích 
zůstat příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci. Členské státy by 
přístup občanů ke kvalitním informacím 
měly vhodnými způsoby usnadnit. Cenný 
zdroj informací nereklamní povahy 
u vlastních léčivých přípravků mohou 
přestavovat držitelé rozhodnutí o registraci. 
Tato směrnice by tudíž měla v rámci širší 
strategie „informace pro pacienty“
stanovit právní rámec pro poskytování
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován. 
Ustanoveními této směrnice týkající se 
zpřístupnění informací ze strany držitelů
rozhodnutí o registraci není dotčen vztah 
mezi pacienty a jejich lékaři a měla by 
přispět k zajištění lepší informovanosti 
pacientů. V zájmu lepší informovanosti 
pacientů a dosažení lepších zdravotních 
výsledků u pacientů je nezbytné zvýšit 
kvalitu a přesnost informací. Tyto 
informace musí být založeny na vědeckých 
kritériích.

Or. en
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Odůvodnění

Informace musí být založeny na vědeckých kritériích, aby široká veřejnost měla jistotu, že jsou 
platné.

Pozměňovací návrh 49
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro širokou veřejnost by měly 
významným zdrojem informací o léčivých 
přípravcích zůstat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotničtí pracovníci. Členské 
státy by přístup občanů ke kvalitním 
informacím měly vhodnými způsoby 
usnadnit. Cenný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků mohou přestavovat držitelé 
rozhodnutí o registraci. Tato směrnice by 
tudíž měla stanovit právní rámec pro 
šíření specifických informací určených 
široké veřejnosti o léčivých přípravcích ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci. 
Zákaz reklamy určené široké veřejnosti na 
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán 
pouze na lékařský předpis, by měl být 
zachován.

(8) Pro širokou veřejnost by měly hlavním
zdrojem informací o léčivých přípravcích 
zůstat příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci. Jelikož již 
existuje mnoho nezávislých informací 
o farmaceutických výrobcích, 
poskytovaných např. vnitrostátními 
orgány nebo zdravotnickými pracovníky, 
liší se zásadním způsobem situace mezi 
členskými státy a mezi různými 
dostupnými výrobky. Členské státy 
a Komise by měly vynaložit mnohem větší 
úsilí a usnadnit vhodnými způsoby přístup 
občanů ke kvalitním informacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro širokou veřejnost by měly 
významným zdrojem informací o léčivých 
přípravcích zůstat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotničtí pracovníci. Členské 
státy by přístup občanů ke kvalitním 
informacím měly vhodnými způsoby 
usnadnit. Cenný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků mohou přestavovat držitelé 
rozhodnutí o registraci. Tato směrnice by 
tudíž měla stanovit právní rámec pro šíření
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

(8) Pro širokou veřejnost musí hlavním
zdrojem informací o léčivých přípravcích 
zůstat příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci. Členské státy by 
přístup občanů ke kvalitním informacím 
měly vhodnými způsoby usnadnit. Aniž je 
dotčen význam úlohy, kterou hrají 
příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci při lepším 
informování pacientů a široké veřejnosti, 
mohou dodatečný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků přestavovat držitelé rozhodnutí 
o registraci. Tato směrnice by tudíž měla 
stanovit právní rámec pro poskytování
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou 
nejdůležitějším a hlavním zdrojem spolehlivých a objektivních informací o léčivých 
přípravcích pro pacienty a širokou veřejnost. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
poskytovat doplňující informace, avšak nemohou sami nahrazovat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotnické pracovníky. 

Pozměňovací návrh 51
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro širokou veřejnost by měly 
významným zdrojem informací o léčivých 

(8) Pro širokou veřejnost by měly hlavním
zdrojem informací o léčivých přípravcích 
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přípravcích zůstat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotničtí pracovníci. Členské 
státy by přístup občanů ke kvalitním 
informacím měly vhodnými způsoby 
usnadnit. Cenný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků mohou přestavovat držitelé 
rozhodnutí o registraci. Tato směrnice by 
tudíž měla stanovit právní rámec pro 
šíření specifických informací určených 
široké veřejnosti o léčivých přípravcích ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci.
Zákaz reklamy určené široké veřejnosti na 
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán 
pouze na lékařský předpis, by měl být 
zachován.

zůstat příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci. Členské státy by 
přístup občanů ke kvalitním informacím 
měly vhodnými způsoby usnadnit. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že nová ustanovení nemají nahradit vztah mezi pacientem a zdravotnickým 
pracovníkem, nýbrž že ho mají pouze podpořit. Ve vysoce konkurenčním prostředí musí 
farmaceutické společnosti propagovat užívání svých přípravků před využitím jiných 
preventivních a léčebných postupů, a „informace“, které poskytují, tak z podstaty budou mít 
propagační povahu.

Pozměňovací návrh 52
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Pro širokou veřejnost by měly 
významným zdrojem informací o léčivých 
přípravcích zůstat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotničtí pracovníci. Členské 
státy by přístup občanů ke kvalitním 
informacím měly vhodnými způsoby 
usnadnit. Cenný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků mohou přestavovat držitelé 

(8) Pro širokou veřejnost by měly hlavním
zdrojem informací o léčivých přípravcích 
zůstat příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci. Členské státy by 
přístup občanů ke kvalitním informacím 
měly vhodnými způsoby usnadnit. Cenný 
zdroj informací nereklamní povahy 
u vlastních léčivých přípravků mohou 
přestavovat držitelé rozhodnutí o registraci. 
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rozhodnutí o registraci. Tato směrnice by 
tudíž měla stanovit právní rámec pro šíření 
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

Tato směrnice by tudíž měla stanovit 
právní rámec pro šíření specifických 
informací určených široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích ze strany držitelů 
rozhodnutí o registraci. Zákaz reklamy 
určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Aniž je dotčen význam úlohy, kterou 
hrají příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci při lepším 
informování pacientů a široké veřejnosti, 
mohou držitelé rozhodnutí o registraci 
představovat dodatečný zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků. Tato směrnice by tudíž měla 
stanovit právní rámec pro poskytování 
specifických informací určených široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci. Zákaz 
reklamy určené široké veřejnosti na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, by měl být zachován.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují.

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na poskytování informací 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis a které 
byly schváleny příslušnými orgány, ze 
strany držitelů rozhodnutí o registraci, 
jelikož stávající pravidla Společenství 
reklamu určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují.

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují. Tato směrnice požaduje, aby 
členské státy umožnily určitým způsobem 
a za náležité kontroly držitelům 
rozhodnutí o registraci nebo třetím 
stranám jednajícím jejich jménem 
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poskytovat široké veřejnosti informace 
o registrovaných lécích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis. 
Sdělení, která nespadají pod navrhovanou 
hlavu VIIIa, jsou povolena, pokud 
nepředstavují reklamu.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti navrhované směrnice. Je důležité, aby nové právní předpisy 
nepozorovaně nezakázaly některá sdělení, např. odpovědi na dotazy zdravotnických 
pracovníků ohledně používání bez licence.

Pozměňovací návrh 56
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují.

(9) v souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na zpřístupnění informací 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, ze strany 
držitelů rozhodnutí o registraci, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují. Ustanoveními této směrnice 
není dotčeno právo jakékoli jiné osoby či 
organizace, zejména tisku či pacientů 
a organizací pacientů, na vyjádření jejich 
názoru na léčivé přípravky, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, a to za 
předpokladu, že jednají nezávisle a nikoli 
přímo či nepřímo jménem držitele 
rozhodnutí o registraci či na jeho pokyn 
nebo v jeho zájmu, a pod podmínkou, že 
zveřejní zdroj informací.
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Or. en

Pozměňovací návrh 57
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality.

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality: měly by být 
objektivní, nezkreslené, orientované na 
pacienta, aktuální, spolehlivé, 
srozumitelné, dostupné, transparentní, 
relevantní a v souladu s právními 
předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Tříletý proces farmaceutického fóra – které zahrnovalo zástupce Evropské komise, členských 
států, Evropského parlamentu a zúčastněných stran – skončil dohodou o souboru 
kvalitativních kritérií pro informování pacientů. Tato kritéria by měla být uplatněna ve 
stávající legislativní práci. Příklady uplatňování kvalitativních zásad v praxi byly uvedeny na 
konferenci „Péče o pacienty“ („Delivering for patients“) (25. března 2009) a v referenční 
dokumentu EPF o informování pacientů.
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Pozměňovací návrh 58
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality.

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly být 
veškeré informace poskytované široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích, jejichž 
výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 
schváleny předem příslušnými orgány 
a měly by být poskytovány pouze ve 
schválené podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
spolehlivé a srovnávací informace 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, zejména prostřednictvím databáze 
Společenství uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. 
l) a čl. 57 odst. 2 nařízení (ES) č. 
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rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality.

726/2004 (dále jen „databáze 
EudraPharm“). Informace by měly brát 
v úvahu potřeby a očekávání pacientů 
s cílem posílit jejich postavení, umožnit 
jim činit rozhodnutí na základě znalosti 
věci a podporovat účelné používání 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Ve vysoce konkurenčním prostředí musí farmaceutické společnosti propagovat užívání svých 
přípravků před využitím jiných preventivních a léčebných postupů, a „informace“, které 
poskytují, tak z podstaty budou mít propagační povahu. Užitečné informace pro pacienty by 
měly být srovnávací, aby uživatelům umožnily analyzovat jejich problémy, měly by uživatelům 
poskytnout realistickou představu o vývoji jejich zdravotního stav a pomoci jim poznat, kdy 
jsou nezbytná další vyšetření, aby věděli, které způsoby léčby jsou dostupné a co od nich 
mohou očekávat.

Pozměňovací návrh 60
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy 
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality.

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být poskytovány
pouze kvalitní informace nereklamní 
povahy o výhodách a rizicích léčivých 
přípravků podléhajících omezení výdeje na 
lékařský předpis. Informace by měly brát 
v úvahu potřeby a očekávání pacientů 
s cílem posílit jejich postavení, umožnit 
jim činit rozhodnutí na základě znalosti 
věci a podporovat účelné používání 
léčivých přípravků. Z toho důvodu by měly 
veškeré informace poskytované široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích, jejichž 
výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 
splňovat určitý soubor kritérií kvality.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy
o výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, splňovat 
určitý soubor kritérií kvality.

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být poskytovány
pouze oficiální informace o výhodách 
a rizicích registrovaných léčivých 
přípravků podléhajících omezení výdeje na 
lékařský předpis, zejména prostřednictvím 
databáze Společenství uvedené v čl. 57 
odst. 1 písm. l) a čl. 57 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 726/2004 (dále jen „databáze 
EudraPharm“). Informace by měly brát 
v úvahu potřeby a očekávání pacientů 
s cílem posílit jejich postavení, umožnit 
jim činit rozhodnutí na základě znalosti 
věci a podporovat účelné používání 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování informací by mělo být omezeno na oficiální dokumenty. Tím je odkaz na 
kritérium kvality nadbytečný.

Pozměňovací návrh 62
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že (11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
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držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

držitelé rozhodnutí o registraci poskytují
pouze vysoce kvalitní informace, a aby 
bylo možné rozlišovat informace 
nereklamní povahy od samotné reklamy, 
měly by se druhy informací, které smějí 
být poskytovány, definovat. Je vhodné
vyjasnit, že držitelé rozhodnutí o registraci 
mohou poskytovat obsah schváleného 
souhrnu údajů o přípravku a obsah 
příbalové informace a veřejné zprávy 
o hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Předmětem návrhu by měla být práva pacientů na přístup ke kvalitním informacím 
nereklamní povahy a nikoli právo průmyslu na přímé sdělování informací o svých produktech 
veřejnosti.

Pozměňovací návrh 63
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
potvrzené informace, a aby bylo možné 
rozlišovat informace nereklamní povahy od 
samotné reklamy, je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli poskytovat
poslední aktualizovanou verzi schváleného 
souhrnu údajů o přípravku a schválené 
příbalové informace.
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Or. en

Odůvodnění

Dovolit farmaceutickým podnikům, aby vypracovaly dokumenty využívající pouze některé 
prvky souhrnu údajů o přípravku, odděleně od jiných prvků potřebných pro jejich náležité 
pochopení, a vytvoření volně formulované příbalové informace, je neúčinné. Bude rovněž 
zdrojem možných omylů, pokud budou používány dva druhy příbalových informací, jeden 
oficiálně schválený a druhý v podobě přepracované výrobcem. Existuje riziko, že tento systém 
povede k veřejnému šíření propagačních informací o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán na lékařský předpis, a k administrativní zátěži pro zdravotnické orgány.

Pozměňovací návrh 64
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci poskytují
pouze vysoce kvalitní informace, a aby 
bylo možné rozlišovat informace 
nereklamní povahy od samotné reklamy, 
měly by se druhy informací, které smějí 
být poskytovány, definovat. Je vhodné, aby 
držitelé rozhodnutí o registraci směli 
poskytovat obsah schváleného souhrnu 
údajů o přípravku a obsah příbalové 
informace, dále informace, které jsou 
s těmito dokumenty v souladu, aniž by 
přesahovaly jejich rámec, a další jasně 
definované informace týkající se léčivého 
přípravku.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého
znění návrhu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny celého znění návrhu.)

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny držiteli rozhodnutí o registraci 
v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě by 
pacienti/široká veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 65
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah informace pro pacienty.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení je nejasné a je třeba ho konkretizovat.

Pozměňovací návrh 66
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
potvrzené zákonné informace, je vhodné, 
aby držitelé rozhodnutí o registraci směli 
poskytovat schválený souhrn údajů 
o přípravku a schválenou příbalovou 
informaci.

Or. en

Odůvodnění

Průmysl by měl informace pouze poskytovat, nikoli šířit. Předmětem návrhu by měla být 
práva pacientů na přístup k oficiálním dokumentům. Neměl by průmyslu umožnit poskytování 
volně formulovaných „informací“.

Pozměňovací návrh 67
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace schválené 
příslušným orgánem, a to ve schválené 
formě, a aby bylo možné rozlišovat 
informace nereklamní povahy od samotné 
reklamy, měly by se druhy informací, které 
smějí být šířeny, definovat. Je vhodné, aby 
držitelé rozhodnutí o registraci směli šířit 
obsah schváleného souhrnu údajů 
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informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

o přípravku a obsah příbalové informace,
včetně tabulky faktických údajů 
o přípravku („drug-fact-box“).

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci poskytují
pouze vysoce kvalitní informace, a aby 
bylo možné rozlišovat informace 
nereklamní povahy od samotné reklamy, 
měly by se druhy informací, které smějí 
být poskytovány, definovat. Je vhodné
vyjasnit, že držitelé rozhodnutí o registraci 
mohou šířit obsah schváleného souhrnu 
údajů o přípravku, obsah příbalové 
informace a veřejné zprávy o hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Přeformulovaná verze příbalové informace se může lišit od originálu – měli bychom se 
namísto toho zaměřit na zlepšování srozumitelnosti oficiální příbalové informace.

Pozměňovací návrh 69
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 11 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci poskytují
pouze vysoce kvalitní informace 
nereklamní povahy, měly by se druhy 
informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli poskytovat 
nejnovější verzi souhrnu údajů o přípravku 
a příbalové informace, jež byly schváleny 
příslušnými orgány.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné zajistit, aby držitelé rozhodnutí o registraci poskytovali úplné a aktualizované 
informace. Nesmí jim být umožněno, aby mohli poskytovat dílčí informace.

Pozměňovací návrh 70
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně internetu
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Jsou-li
informace šířeny prostřednictvím televize 
nebo rádia, nejsou pacienti proti těmto 
nevyžádaným informacím chráněni, a proto 

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně 
zdravotnických pracovníků, oficiálně 
schválených internetových stránek, 
informačních příruček a zdravotnických 
časopisů, aby se zabránilo situaci, kdy 
účinnost zákazu reklamy bude narušena 
nevyžádaným poskytováním informací 
veřejnosti. Poskytuje-li držitel rozhodnutí 



PE441.215v02-00 34/192 AM\817858CS.doc

CS

by tento typ šíření neměl být povolen. o registraci informace prostřednictvím 
televize, rádia nebo novin, časopisů 
a podobných publikací, nejsou pacienti 
proti těmto nevyžádaným informacím 
chráněni, a proto by tento typ 
zpřístupňování informací neměl být 
povolen.

Or. en

Odůvodnění

Internet se stal důležitým a vlivným nástrojem pro zájemce o informace; v roce 2006 
vyhledalo on-line informaci v oblasti zdraví téměř 80 % uživatelů internetu. Pacienti internet 
využívají také pro vyhledání informací o životě s nemocí, které tradiční poskytovatelé 
zdravotních služeb neposkytují. Pro naplnění potřeb pacientů by měly být vytvořeny oficiálně 
schválené internetové stránky se zdravotní tematikou, které by měly značku kvality. Informace 
získané od zdravotnických pracovníků a informace, jež jsou dostupné na internetu, by měly 
být doplněny informačními příručkami.

Pozměňovací návrh 71
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně internetu 
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Jsou-li 
informace šířeny prostřednictvím televize 
nebo rádia, nejsou pacienti proti těmto 
nevyžádaným informacím chráněni, 
a proto by tento typ šíření neměl být 
povolen.

(12) Sdělení držitelů rozhodnutí 
o registraci o léčivých přípravcích, jejichž 
výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 
by měly být široké veřejnosti poskytovány 
písemně prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně internetu, aby 
se zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádanými
sděleními veřejnosti. Jsou-li informace 
šířeny prostřednictvím televize, 
internetového televizního vysílání, 
videomateriálů, novin, časopisů 
a podobných publikací nebo rádia, nejsou 
pacienti proti těmto nevyžádaným 
sdělením chráněni, a proto by tento typ 
šíření neměl být povolen.
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Or. en

Odůvodnění

Stávající znění vyvolává problém definování reklamy a „informací“ šířených držitelem 
rozhodnutí o registraci; je vhodnější odkazovat na „sdělení“ držitele rozhodnutí o registraci. 
Informace o lécích by měli držitelé rozhodnutí o registraci veřejnosti poskytovat pouze 
písemně pro umožnění kontroly. Jsou-li informace šířeny prostřednictvím televize, 
internetového televizního vysílání nebo zdravotnických publikací, nejsou pacienti proti těmto 
nevyžádaným informacím chráněni, a proto by tento typ šíření neměl být povolen. Vysílání 
videozáznamů na internetových stránkách je náchylné k umožnění skryté reklamy a nemělo by 
být dovoleno.

Pozměňovací návrh 72
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně internetu 
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Jsou-li
informace šířeny prostřednictvím televize 
nebo rádia, nejsou pacienti proti těmto 
nevyžádaným informacím chráněni, a proto 
by tento typ šíření neměl být povolen.

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
které byly schváleny příslušnými orgány 
a jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být držitelem rozhodnutí 
o registraci široké veřejnosti poskytovány 
prostřednictvím specifických způsobů 
komunikace, včetně internetu 
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Šíří-li 
držitel rozhodnutí o registraci informace 
prostřednictvím televize, rádia nebo novin, 
časopisů a podobných publikací, nejsou 
pacienti proti těmto nevyžádaným 
informacím chráněni, a proto by tento typ 
poskytování informací neměl být povolen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 73
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, včetně internetu 
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Jsou-li
informace šířeny prostřednictvím televize 
nebo rádia, nejsou pacienti proti těmto 
nevyžádaným informacím chráněni, a proto 
by tento typ šíření neměl být povolen.

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
držitelem rozhodnutí o registraci 
poskytovány prostřednictvím specifických
způsobů komunikace, včetně internetu 
a zdravotnických publikací, aby se 
zabránilo situaci, kdy účinnost zákazu 
reklamy bude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. 
Poskytuje-li držitel rozhodnutí o registraci
informace prostřednictvím televize, 
internetových stránek, rádia nebo novin, 
časopisů a podobných publikací, nejsou 
pacienti proti těmto nevyžádaným 
informacím chráněni, a proto by tento typ 
zpřístupňování informací neměl být 
povolen.

Or. en

Odůvodnění

Na seznam by měly být doplněny „internetové stránky“, neboť se jedná o jeden 
z nejdůležitějších a nejúčinnějších způsobů hromadného zprostředkování sdělení veřejnosti.

Pozměňovací návrh 74
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Internet je hlavním zdrojem 
informací pro stále větší počet pacientů. 
Tento trend se v následujících letech 
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pravděpodobně ještě posílí. Ve snaze 
přizpůsobit se tomuto vývoji a přispět 
k rostoucímu významu e-zdravotnictví by 
měly být informace o léčivých přípravcích 
dostupné také prostřednictvím nezávislých 
vnitrostátních internetových stránek se 
zdravotní tematikou. Tyto internetové 
stránky by měly být sledovány příslušnými 
orgány členských států. Členské státy by 
měly být ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, jako jsou zdravotničtí 
pracovníci či organizace pacientů, za 
správu těchto internetových stránek
odpovědní.

Or. en

Odůvodnění

Internet se stal významným a vlivným zdrojem informací. Jelikož chybná informace získaná na 
internetu může vést k poškození, je naléhavě třeba uspokojit potřebu pacientů a vytvořit 
oficiálně schválené internetové stránky se zdravotní tematikou. Aby se zajistila nezávislost 
a objektivita informací poskytovaných na těchto internetových stránkách, budou členské státy 
odpovídat za kontrolu informací. Vzhledem k tomu, že poskytované informace mají být pro 
pacienty přívětivé, měli by být zdravotničtí pracovníci a organizace pacientů zapojeni do 
vytváření a správy těchto internetových stránek.

Pozměňovací návrh 75
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis, Jo Leinen

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit 
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit 
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
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účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
poskytnutím informací. Měly by být 
poskytovány pouze takové informace, 
které byly předem schváleny příslušnými 
orgány, a tyto informace by měly být 
poskytovány pouze ve schválené podobě.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit 
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

(14) Sledování informací o registrovaných 
léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán 
pouze na lékařský předpis, na základě této 
směrnice, by mělo zajistit, že držitelé 
rozhodnutí o registraci budou šířit pouze 
informace, které jsou v souladu se směrnicí 
2001/83/ES. Členské státy by měly 
přijmout pravidla pro účinné mechanismy 
sledování, které umožní účinné vymáhání 
v případě, že daná ustanovení nejsou 
dodržována. V případě nedodržování 
těchto ustanovení by měly být zavedeny 
postupy, jejichž prostřednictvím by držitelé 
rozhodnutí o registraci mohli být v rámci 
posuzování svého případu zastoupeni 
a vyslechnuti. Sledování by mělo být 
založeno na kontrole před rozšířením 
informací, pokud se na obsahu informací 
již příslušné orgány předem nedohodly 
nebo není-li zaveden odlišný mechanismus 
poskytující přiměřené, účinné a nezávislé
sledování.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh vyjasňuje oblast působnosti směrnice tím, že zdůrazňuje, že na 
poskytování informací o některých typech či skupinách léčivých přípravků se tento právní 
předpis nevztahuje. Pro některé druhy informací je stanovení rozdílu mezi reklamou 
a propagační informací obtížnější. Tyto druhy informací by měly před svým rozšířením 
podléhat schválení příslušnými vnitrostátními orgány. Měl by být zaveden nezávislý 
mechanismus sledování, který by podléhal kontrole těchto orgánů, a to i když jiná instituce 
převezme sledování informací.

Pozměňovací návrh 77
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit 
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit 
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Tato 
pravidla by měla být harmonizována na 
evropské úrovni, aby se zajistila jejich 
jednotnost. Sledování by mělo být 
založeno na kontrole před rozšířením 
informací, pokud se na obsahu informací 
již příslušné orgány předem nedohodly 
nebo není-li zaveden odlišný mechanismus 
poskytující stejnou úroveň přiměřeného 
a účinného sledování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou 
poskytovat pouze materiály, které jsou 
v souladu s hlavou VIIIa směrnice
2001/83/ES. Členské státy by měly 
přijmout pravidla pro účinné nezávislé 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly.

Or. en

Odůvodnění

Dokumenty poskytované držitelem rozhodnutí o registraci by měly být přístupné pro ty, kdo 
tyto informace aktivně vyhledávají; tzn. měla by být uplatňována zásada vyhledávání 
informací („pull principle“). Opatření pro zpětnou kontrolu přímé reklamy ve Spojených 
státech a v Evropě jednoznačně neuspěla. Příslušné „regulační orgány“ mají tendenci 
odhalovat protiprávní jednání příliš pozdě, kdy již často vznikla škoda, a jen obtížně ukládají 
sankce.

Pozměňovací návrh 79
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých (14) Sledování informací o léčivých 
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přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 
informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou 
poskytovat pouze materiály, které jsou 
v souladu s hlavou VIIIa směrnice
2001/83/ES. Členské státy by měly 
přijmout pravidla pro účinné nezávislé 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací.

Or. en

Odůvodnění

Hlava VIIIa je vhodným odkazem na informace, které mají společnosti poskytovat. Jsou-li 
dokumenty, jež mohou společnosti poskytovat, omezeny na oficiální dokumenty, je sledování 
mnohem snadnější.

Pozměňovací návrh 80
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 14 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci budou šířit
pouze informace, které jsou v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES. Členské státy by 
měly přijmout pravidla pro účinné 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání v případě, že daná 
ustanovení nejsou dodržována. Sledování 
by mělo být založeno na kontrole před 
rozšířením informací, pokud se na obsahu 

(14) Sledování informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, by mělo zajistit, že 
informace poskytnuté držiteli rozhodnutí 
o registraci budou v souladu se směrnicí 
2001/83/ES. Členské státy by měly 
přijmout pravidla pro účinné a efektivní 
mechanismy sledování, které umožní 
účinné vymáhání a mechanismy pro 
zajištění nápravy vůči spotřebitelům 
v případě, že daná ustanovení nejsou 
dodržována. Sledování by mělo být 
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informací již příslušné orgány předem 
nedohodly nebo není-li zaveden odlišný 
mechanismus poskytující stejnou úroveň 
přiměřeného a účinného sledování.

založeno na kontrole před rozšířením 
informací, pokud se na obsahu informací 
již příslušné orgány předem nedohodly.

Or. en

Odůvodnění

Předmětem návrhu by měla být práva pacientů na přístup ke kvalitním informacím 
nereklamní povahy a nikoli právo průmyslu na přímé sdělování informací o svých produktech 
veřejnosti. Systémy sledování by měly být důkladné, účinné a také efektivní. Je nezbytné 
rovněž zavést účinné a spotřebitelsky přívětivé postupy pro podávání stížností a mechanismy 
pro zajištění nápravy.

Pozměňovací návrh 81
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Komise by měla ve věcech týkajících 
se provádění této směrnice a jejího 
uplatňování členskými státy konzultovat 
organizace pacientů a zdravotnické 
pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Měly by být také zohledněny názory zdravotnických pracovníků týkající se provádění 
a uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh 82
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 1 – odst. 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v článku 1 se odstavec 26 nahrazuje 
tímto:
„26. Informací pro pacienty: Přiložená 
písemná informace pro pacienta, která je 
přiložena k léčivému přípravku a která 
odpovídá skutečným potřebám pacientů. 
Organizace pacientů se účastní vytváření 
a přezkumu informací ze strany 
vnitrostátních regulačních orgánů 
a Evropské agentury pro hodnocení 
léčivých přípravků.“

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k 2. bodu odůvodnění.

Pozměňovací návrh 83
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) v článku 86 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. Pro účely této hlavy se „reklamou na 
léčivé přípravky“ rozumí všechny formy 
informování, průzkumu nebo pobídek, 
které mají za účel podpořit 
předepisování, výdej, prodej nebo
spotřebu léčivých přípravků; zahrnuje 
zejména:
- reklamu na léčivé přípravky určenou 
široké veřejnosti, včetně zpráv v blozích 
a na internetových stránkách 
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a v sociálních médií (tzv. „buzz 
marketing“) ze strany držitelů rozhodnutí 
o registraci, a to buď přímo či 
prostřednictvím třetí strany;
- reklamu na léčivé přípravky určenou 
osobám způsobilým je předepisovat 
nebo vydávat,
- návštěvy obchodních zástupců pro 
léčivé přípravky u osob způsobilých 
předepisovat léčivé přípravky,
- dodávání vzorků,
- poskytování pobídek pro 
předepisování, […] vydávání nebo, 
v případě občanů, pacientů a jejich 
pečovatelů, užívání léčivých přípravků 
formou daru, nabídky nebo příslibu 
jakéhokoliv prospěchu nebo finanční či 
věcné odměny s výjimkou těch, jejichž 
skutečná hodnota je zanedbatelná,
- upozorňování široké veřejnosti na 
zvláštní léčivé přípravky nebo skupiny 
léčiv prostřednictvím využití léčebných 
indikací či projevů a příznaků,
- sponzorování propagačních setkání, 
jichž se účastní osoby způsobilé 
předepisovat nebo vydávat léčivé 
přípravky,
- sponzorování vědeckých kongresů, 
jichž se účastní osoby způsobilé 
předepisovat nebo vydávat léčivé 
přípravky, a zejména úhrada jejich 
cestovních výdajů a výdajů na ubytování 
vzniklých v této souvislosti.“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla zohlednit vývoj marketingové praxe, jako je „buzz marketing“ a reklamu 
v sociálních médiích. Je důležité rozšířit zákaz nepřiměřeného ovlivňování občanů, pacientů 
a jejich pečovatelů. Navržení léčivých přípravků na základě projevů a příznaků nemoci by 
mohlo motivovat k autodiagnóze, automedikaci a nadbytečnému užívání léčivých přípravků.
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Pozměňovací návrh 84
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 1 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v čl. 86 odst. 1 se vkládá odrážka, 
která zní:
- upozorňování široké veřejnosti na 
zvláštní léčivé přípravky nebo skupiny 
léčiv prostřednictvím využití léčebných 
indikací či příznaků;

Or. en

Odůvodnění

Navržení léčivých přípravků na základě příznaků nemoci by mohlo motivovat k autodiagnóze, 
automedikaci a nadbytečnému užívání léčivých přípravků.

Pozměňovací návrh 85
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 1 – odrážka 7 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1a) v čl. 86 odst. 1 se vkládá odrážka, 
která zní:
- upozorňování široké veřejnosti na 

zvláštní léčivé přípravky nebo skupiny 
léčiv prostřednictvím využití léčebných 
indikací či značek a příznaků

Or. en
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Odůvodnění

Navržení léčivých přípravků na základě projevů a příznaků nemoci by mohlo motivovat 
k autodiagnóze, automedikaci a nadbytečnému užívání léčivých přípravků. Měla by se 
přijmout opatření, aby se tomu zabránilo.

Pozměňovací návrh 86
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- označení na obalu a přikládané příbalové 
informace, které podléhají ustanovením 
hlavy V,

- označení na obalu, na němž bude vždy 
uveden alespoň mezinárodní nechráněný 
název a přikládané příbalové informace, 
které podléhají ustanovením hlavy V,

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodní nechráněný název (INN) (název účinné látky, jejíž obecný kmen identifikuje 
skupinu léčiv, k níž látka patří) by měl být systematicky používán, aby posílil postavení 
pacientů (napomáhá ke zvýšení informovanosti mezi pacienty o tom, jakou účinnou látku 
užívají).

Pozměňovací návrh 87
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1  
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„- korespondenci, popřípadě 
s přiloženými podklady, které nemají 
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propagační povahu, nezbytnou 
k zodpovězení zvláštních dotazů, včetně 
dotazů mediálních organizací, ohledně 
konkrétního léčivého přípravku,“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zachovat možnost „korespondence nezbytné k zodpovězení zvláštních dotazů 
ohledně konkrétního léčivého přípravku“ ve snaze umožnit například odborným organizacím 
pacientů přístup k vědeckým informacím, o něž žádají.

Pozměňovací návrh 88
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl.  1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 1a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– korespondenci, popřípadě s 
přiloženými podklady, které nemají 
propagační povahu, nezbytnou k 
zodpovězení zvláštních dotazů ohledně 
konkrétního léčivého přípravku,

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 1a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– korespondenci, popřípadě s 
přiloženými podklady, které nemají 
propagační povahu, nezbytnou k 
zodpovězení zvláštních dotazů ohledně 
konkrétního léčivého přípravku,

Or. en

Odůvodnění

Obnovení znění původního předpisu. Je vhodnější, aby bylo v hlavě VIII vyjasněno, že se 
nejedná o propagaci.

Pozměňovací návrh 90
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. změn balení, upozornění 
na nežádoucí účinky jako součástí 
obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků, prodejních katalogů 
a ceníků, a to za předpokladu, že 
neobsahují žádné tvrzení o přípravku,

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. dostupnosti, změn balení, 
upozornění na nežádoucí účinky jako 
součástí obecných bezpečnostních opatření 
ohledně léčivých přípravků, prodejních 
katalogů a ceníků, informací o riziku, 
které má léčivý přípravek pro životní 
prostředí, informací o likvidaci 
nepoužitých léčivých přípravků nebo 
odpadu z nich a informaci o jakémkoli 
existujícím systému sběru, a to za 
předpokladu, že neobsahují žádné tvrzení 
o přípravku a že nevybízejí k užívání 
léčivého přípravku ani takové užívání 
nepropagují,

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. změn balení, upozornění 
na nežádoucí účinky jako součástí 
obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků, prodejních katalogů 
a ceníků, a to za předpokladu, že 
neobsahují žádné tvrzení o přípravku,

- věcná informativní oznámení (včetně 
oznámení či prohlášení, jako jsou ta, 
která jsou činěna vůči mediálním 
organizacím buď v reakci na přímou 
žádost nebo šířením takových informací 
prostřednictvím konferencí nebo 
písemných sdělení a oznámení či zpráv 
pro zúčastněné strany a/nebo regulátory) 
a podklady týkající se léčivého přípravku, 
např. změn balení, upozornění na 
nežádoucí účinky jako součástí obecných 
bezpečnostních opatření ohledně léčivých 
přípravků, prodejních katalogů a ceníků, 
a náhradu, a to za předpokladu, že taková 
oznámení a referenční materiály 
neobsahují žádné propagační tvrzení 
o přípravku,

Or. en

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti směrnice. Společnostem by mělo být umožněno pokračovat 
v poskytování některých informací. Pravidla akciových trhů například vyžadují, aby 
společnosti plně informovaly investory o významném vývoji a zaměstnanci musí být 
informováni o vývoji obchodu. Výraz „tvrzení o přípravku“ by bylo možné chápat tak, že se 
jím rozumí jakékoli tvrzení o vlastnostech přípravku, ať pozitivní či negativní, a mohl by 
nepozorovaně zakázat informace o nežádoucích účincích a upozornění.
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Pozměňovací návrh 92
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. změn balení, upozornění 
na nežádoucí účinky jako součástí 
obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků, prodejních katalogů 
a ceníků, a to za předpokladu, že 
neobsahují žádné tvrzení o přípravku,

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. informací o riziku 
léčivého přípravku pro životní prostředí, 
dostupnosti, změn balení, upozornění na 
nežádoucí účinky jako součástí obecných 
bezpečnostních opatření ohledně léčivých 
přípravků, prodejních katalogů a ceníků, 
a to za předpokladu, že neobsahují žádné 
tvrzení o přípravku a nevybízejí k užívání 
léčivého přípravku ani takové užívání 
nepropagují,

Or. en

Odůvodnění

Článek 86 odst. 2 stávající směrnice 2001/83/ES obsahuje seznam zvláštních zdrojů, které 
jsou vyloučeny z definice „reklamy“. Stávající znění vyvolává problém s definováním reklamy 
a „informací“ šířených držitelem rozhodnutí o registraci. Mnohé výjimky navržené Komisí 
významně ohrožují objektivitu „informací“: příliš široká definice „informace“ by de facto 
mohla pokrýt i reklamu. Proto je vhodné odkázat na zvláštní „dokumenty“ uvedené v hlavě 
VIIIa, které předkládá držitel rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 93
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 

- informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
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neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,

jsou založeny na vědeckých důkazech a že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,

Or. en

Odůvodnění

Informace musí být založeny na vědeckých důkazech.

Pozměňovací návrh 94
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,

- informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
konkrétní léčivý přípravek,

Or. en

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti směrnice. Společnostem by mělo být umožněno pokračovat 
v poskytování některých informací. Pravidla akciových trhů například vyžadují, aby 
společnosti plně informovaly investory o významném vývoji a zaměstnanci musí být 
informováni o vývoji obchodu. Výraz „tvrzení o přípravku“ by bylo možné chápat tak, že se 
jím rozumí jakékoli tvrzení o vlastnostech přípravku, ať pozitivní či negativní, a mohl by 
nepozorovaně zakázat informace o nežádoucích účincích a upozornění.
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Pozměňovací návrh 95
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci určené široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, které 
podléhají ustanovením hlavy VIIIa.

- informace schválené příslušnými orgány 
v členských státech a poskytnuté ze strany 
držitele rozhodnutí o registraci široké 
veřejnosti ve schválené podobě, o léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis a ustanovením hlavy 
VIIIa.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny držiteli rozhodnutí o registraci 
v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě by 
pacienti/veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 96
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci určené široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, které

- oficiálně schválené dokumenty ze strany 
držitele rozhodnutí o registraci určené 
široké veřejnosti o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, které podléhají ustanovením hlavy 
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podléhají ustanovením hlavy VIIIa. VIIIa.

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli informace, které jdou nad rámec oficiálních dokumentů či informací uvedených 
v předchozích odrážkách čl. 86 odst. 2, musí být oficiálně schválené ještě před tím, než budou 
poskytnuty farmaceutickými společnostmi.

Pozměňovací návrh 97
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- informace ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci určené široké veřejnosti
o léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, které 
podléhají ustanovením hlavy VIIIa.

- oficiálně schválené dokumenty 
o léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis.

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění vyvolává problém s definováním reklamy a informací šířených držitelem 
rozhodnutí o registraci. Výjimky navržené Komisí výrazně ohrožují objektivitu informací 
a příliš široká definice informace by mohla pokrýt i reklamu. Proto je vhodné odkázat na 
zvláštní dokumenty uvedené v hlavě VIIIa, které předkládá držitel rozhodnutí o registraci. 
Společnostem může být také dovoleno pokračovat v poskytování některých informací jejich 
investorům a zaměstnancům, nesmí však být umožněno zneužití takových informací (buzz 
marketing).
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Pozměňovací návrh 98
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- věcná informativní oznámení pro 
investory a zaměstnance o významném 
vývoji v oblasti podnikání, pokud nejsou 
užívána k propagaci produktu široké 
veřejnosti;

Or. en

Odůvodnění

Článek 86 odst. 2 stávající směrnice 2001/83/ES obsahuje seznam zvláštních zdrojů, které 
jsou vyloučeny z definice „reklamy“. Stávající znění vyvolává problém s definováním reklamy 
a „informací“ šířených držitelem rozhodnutí o registraci. Mnohé výjimky navržené Komisí 
významně ohrožují objektivitu „informací“. příliš široká definice „informace“ by de facto 
mohla pokrýt i reklamu. Proto je vhodné odkázat na zvláštní „dokumenty“ uvedené v hlavě 
VIIIa, které předkládá držitel rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 99
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 86 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Pokud je využito výjimek z reklamy 
uvedených v odstavci 2, musí být držitel 
rozhodnutí o registraci a každá třetí 
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strana jednající jeho jménem označeni.“

Or. en

Odůvodnění

Veřejnosti musí být jasné, že je informace poskytnuta farmaceutickou společností: v případě, 
že informace zpřístupňuje třetí strana, musí být rovněž jasné, že tato třetí strana jedná 
jménem farmaceutické společnosti.

Pozměňovací návrh 100
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) v článku 86 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Pokud je využito výjimky z reklamy 
uvedených v odstavci 2, musí být držitel 
rozhodnutí o registraci a každá třetí 
strana jednající jeho jménem označeni.“

Or. en

Odůvodnění

Veřejnosti musí být jasné, že je informace poskytnuta farmaceutickou společností: v případě, 
že informace zpřístupňuje třetí strana, musí být rovněž jasné, že tato třetí strana jedná 
jménem farmaceutické společnosti.

Pozměňovací návrh 101
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 b (nový) 
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Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 86 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) v článku 86 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2b. Za tímto účelem se uvede toto 
prohlášení: „Střet zájmů: Tato informace 
byla sestavena a je šířena [název 
společnosti], která je výrobcem [název 
léčivého přípravku]“.“

Or. en

Odůvodnění

Standardní prohlášení umožňuje snáze zjistit, že informace je poskytována farmaceutickou 
společností nebo jejím jménem. Je důležité, aby prohlášení začínalo slovy „Střet zájmů“, aby 
se zabránilo zneužití prohlášení: jinak by mohlo být chápáno jako záruka kvality nebo by 
mohlo být využito na podporu obrazu farmaceutické společnosti.

Pozměňovací návrh 102
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 88 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Článek 88 odst. 2 se nahrazuje tímto:
„2. Předmětem reklamy určené široké 
veřejnosti, s výjimkou reklamy televizní,
mohou být léčivé přípravky, které jsou 
s ohledem na jejich složení nebo účel 
určeny a uzpůsobeny k použití bez 
zásahu lékaře pro stanovení diagnózy, 
předepsání nebo sledování léčby, 
případně na radu lékárníka.“

Or. en
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Odůvodnění

Televizní reklama na léčivé přípravky, které nejsou na předpis, by měla být zakázána. Jejím 
účelem je pouze zvýšit spotřebu takového přípravku. Krátké trvání televizních reklamních 
spotů neumožňuje poskytnout relevantní informace a náležitou ochranu.

Pozměňovací návrh 103
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Článek 88 odst. 4 se nahrazuje tímto: (2) Článek 88 odst. 4 se zrušuje.
„4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Stávájící právní úprava omezuje možnost veřejných „informačních“ akcí pro vakcinaci. To se 
již ukázalo jako sporné (jednostranné informování). Nové znění by průmyslu umožnilo vést 
akce na jakékoli téma „v zájmu veřejného zdraví“. To je nepřijatelné. Pouze příslušným 
orgánům by mělo být umožněno vést akce o veřejném zdraví. Právní předpisy již umožňují 
průmyslu poskytovat informace o veřejném zdraví, pokud neobsahují odkaz na léčivé 
přípravky (čl. 86 odst. 2 (třetí odrážka)).

Pozměňovací návrh 104
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 88 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v článku 88 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Nové znění čl. 88 odst. 4 zaručuje průmyslu možnost vést informační akce o nemocech na 
jakékoli téma „v zájmu veřejného zdraví“. Stávající právní úprava tuto možnost akcí pro 
vakcinaci omezuje. Navržená změna právní úpravy může vést k „obchodování s nemocemi“
(„disease mongering“), jež představuje velká zdravotní rizika. Stávající právní úprava navíc 
již společnostem zaručuje možnost vést akce o zdravotních otázkách (např. screening 
rakoviny), pokud neobsahují tvrzení o přípravku.

Pozměňovací návrh 105
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v článku 88 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.“

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise ruší zákaz reklamy v souvislosti s informačními akcemi o nemocech, který 
schválily členské státy. To není nutné a může to vést ke kšeftování s nemocemi („disease 
mongering“). Stávající právní předpisy již společnostem umožňují vést akce o zdravotních 
otázkách (např. screening rakoviny).

Pozměňovací návrh 106
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
2001/83/ES
 Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) v článku 88 se odstavec 4 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.“

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení „dalších akcí“ ze zákazu přímé reklamy s sebou nese nebezpečí, že reklamní akce 
na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, budou probíhat pod rouškou 
„akcí v zájmu veřejného zdraví“ ve snaze oslovit pacienty. Nedávné případy zneužití, např. 
agresivní marketingové akce na vakcínu proti HPV – Gardasil, svědčí proti výjimce ze zákazu 
přímé reklamy na vakcíny. Propagaci vakcín by měly nahradit akce v zájmu veřejného zdraví 
vedené zdravotnickými orgány.

Pozměňovací návrh 107
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
2001/83/ES
 Čl. 88 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další 
informační akce v zájmu veřejného zdraví 
prováděné průmyslem, pokud mají 
vnitrostátní orgány za to, že existuje 
závažné riziko.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní orgány musí před začátkem každé kampaně potvrdit, že existuje závažné riziko.

Pozměňovací návrh 108
Peter Liese, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 88 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými orgány 
členských států.

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační akce v zájmu 
veřejného zdraví prováděné průmyslem 
a schválené příslušnými orgány členských 
států.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 
2001/83/ES
 Čl. 88 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými 
orgány členských států.

4. Zákaz stanovený v odstavci 1 se 
nevztahuje na vakcinační akce v zájmu 
veřejného zdraví schválené příslušnými 
orgány členských států.

Or. fr

Odůvodnění

Formulace navržená Komisí je příliš vágní a otevírá prostor pro akce týkající se čehokoliv, co 
souvisí s veřejným zdravím.

Pozměňovací návrh 110
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -4 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 94 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) v článku 94 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:
„1. V rámci přímé či nepřímé propagace 
léčivých přípravků ze strany držitele 
rozhodnutí o registraci nebo třetí strany 
jednající jeho jménem nebo v souladu 
s jeho pokyny určenými osobám 
způsobilým je předepisovat nebo 
vydávat nesmí být dodány, nabídnuty 
nebo přislíbeny takovým osobám dary, 
peněžité výhody nebo věcný prospěch 
[…].“

Or. en
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Odůvodnění

Neměly by být povoleny žádné dary ani jakékoli výhody, neboť výsledky výzkumu ukazují, že 
pocit reciprocity má významný vliv na chování, a to v případě poskytnutí malých darů.

Pozměňovací návrh 111
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 - a (nový) před článkem 100 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100-a
Členské státy a Evropská komise 
podporují nezávislé poskytování informací 
o léčivých přípravcích široké veřejnosti. 
Za tímto účelem členské státy předloží po 
konzultaci se zúčastněnými stranami, jako 
jsou zdravotničtí pracovníci a organizace 
pacientů, národní program informování 
pacientů. Informace se sdělují 
v elektronické nebo tištěné podobě. 
Komise poskytuje podporu a organizuje 
výměnu osvědčených postupů.
Členské státy a Komise poskytují finanční 
podporu nezávislým střediskům pro 
informace o lécích, podporují vytváření 
nezávislých kontinuálních vzdělávacích 
programů pro zdravotnické pracovníky 
a rozvoj jejich dovedností v oblasti 
kritického hodnocení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 - b (nový) před článkem 100 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100 a
Členské státy zajistí dostupnost povinných 
informací uvedených v čl. 100b odst. 1 
prostřednictvím vnitrostátních 
internetových stránek o zdraví v úředním 
jazyce/úředních jazycích členského státu, 
v němž jsou internetové stránky 
registrovány.
Tyto internetové stránky jsou sledovány 
příslušným orgánem členského státu nebo 
orgánem určených příslušnými orgánem 
v souladu s článkem 100g. Internetové 
stránky jsou spravovány ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami, jako jsou 
zdravotničtí pracovníci a organizace 
pacientů.
Informace sdělují jednoznačným 
popisným způsobem, který je přívětivý pro 
pacienta, přínosy i rizika a obsahují odkaz 
na vnitrostátní internetové stránky 
o bezpečnosti léčivých přípravků. Tyto 
internetové stránky poskytují pacientům 
povinné informace o dostupných léčivých 
přípravcích v tomto členském státě, které 
jsou centrálně schválené Evropskou 
agenturou pro hodnocení léčivých 
přípravků a místně schválené v daném 
členském státě.
Internetové stránky by také měly 
obsahovat obecné informace o lékové 
a bezlékové léčbě různých nemocí, včetně 
vzácných onemocnění, ve snaze 
podporovat vysokou úroveň veřejného 
zdraví.
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Mohou také obsahovat další informace 
uvedené v čl. 100b odst. 2 a v pokynech 
Komise týkajících se povolených 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis za podmínky, že 
uvedené informace jsou v souladu 
s ustanoveními této hlavy. Tyto informace 
nejsou považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci zpřístupnit na jeho 
internetových stránkách, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, dokumenty
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis v úředních jazycích členských 
států, v nichž jsou povoleny.

Členské státy rovněž umožní držiteli 
rozhodnutí o registraci zpřístupnit na jeho 
internetových stránkách informace 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis a uvedených ve výčtu v čl. 86 
odst. 2.
V případě, že jsou takové informace 
zpřístupněny, uvede se jednoznačně držitel 
rozhodnutí o registraci a jakákoli třetí 
strana jednající jménem držitele 
rozhodnutí o registraci.

Or. en
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Odůvodnění

Farmaceutickým společnostem by mělo být dovoleno publikovat pouze oficiální dokumenty 
nebo dokumenty, na něž se vztahuje čl. 86 odst. 2.

Pozměňovací návrh 114
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

1. Aniž je dotčena důležitost úlohy, jakou 
hrají příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci při informování 
pacientů a široké veřejnosti 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, umožní členské státy držiteli 
rozhodnutí o registraci šířit, přímo 
i nepřímo prostřednictvím třetí strany, 
informace určené široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis za podmínky, že 
uvedené informace jsou v souladu 
s ustanoveními této hlavy. Tyto informace 
nejsou považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou 
nejdůležitějším a hlavním zdrojem spolehlivých a objektivních informací o léčivých 
přípravcích pro pacienty a širokou veřejnost. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou 
poskytovat doplňující informace, avšak nemohou sami nahrazovat příslušné vnitrostátní 
orgány a zdravotnické pracovníky. 
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Pozměňovací návrh 115
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci poskytovat, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany jednající 
jménem držitele rozhodnutí o registraci, 
oficiálně schválené dokumenty či věcná 
informativní oznámení určené široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se měla zaměřit na právo pacientů na přístup ke spolehlivým informacím. 
Stávající znění vyvolává problém s definováním reklamy a „informací“ šířených držitelem 
rozhodnutí o registraci. Pro účely jasnosti je proto je vhodné odkázat na „oficiálně schválené 
dokumenty či věcná informativní oznámení“ uvedené v hlavě VIIIa.

Pozměňovací návrh 116
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci poskytovat, přímo i nepřímo 
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prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

prostřednictvím třetí strany jednající 
jménem držitele rozhodnutí o registraci, 
informace schválené příslušnými orgány
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace a způsob, jakým jsou 
poskytovány, jsou v souladu 
s ustanoveními této hlavy. Tyto informace 
nejsou považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII. V případě, že jsou 
takové informace zpřístupněny, uvede se 
držitel rozhodnutí o registraci a jakákoli 
třetí strana, přičemž třetí strana jednající 
jménem držitele rozhodnutí o registraci je 
jako taková jednoznačně označena.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny držiteli rozhodnutí o registraci 
v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě by 
pacienti/veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 117
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
oficiálně schválené příslušnými 
vnitrostátními nebo evropskými orgány 
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podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.

a určené široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis za podmínky, že 
uvedené informace jsou v souladu 
s ustanoveními této hlavy. Tyto informace 
nejsou považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII. V případě, že jsou 
takové informace zpřístupněny, uvede se 
držitel rozhodnutí o registraci a jakákoli 
třetí strana, přičemž třetí strana jednající 
jménem držitele rozhodnutí o registraci je 
jako taková jednoznačně označena.

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytované držiteli rozhodnutí o registraci nebo třetími stranami jejich jménem 
pacientům a široké veřejnosti by měly být schválené vnitrostátními regulačními orgány a měly 
by podléhat důkladným kontrolním mechanismům s možností ukládat peněžní sankce 
vymáhané vnitrostátními a evropskými regulačními orgány. Zdroje informací by měly být vždy 
uvedeny.

Pozměňovací návrh 118
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci poskytovat informace určené 
široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII.
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používání hlavy VIII.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby držitel rozhodnutí o registraci, který má v úmyslu sdělovat veřejnosti 
informace o svém přípravku, jednal přímo, aby se zabránilo problémům při přisuzování 
odpovědnosti v případě porušování právních předpisů.

Pozměňovací návrh 119
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zdravotničtí pracovníci, kteří 
poskytují informace o farmaceutických 
přípravcích nebo zdravotnických 
prostředcích na veřejných akcích, 
v tištěné podobě a/nebo v podobě vysílání, 
deklarují veřejně své zájmy, tj. jakékoli 
finanční vazby na držitele rozhodnutí 
o registraci nebo na třetí strany jednající 
jejich jménem. Patří sem také poskytování 
konzultačních služeb a technické 
poradenství o dotčeném 
přípravku/dotčených přípravcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Tato hlava se nevztahuje na: vypouští se
a) informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,
b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu jednotnosti a souladu s uvedenými cíli návrhu a za účelem lepšího zajištění 
nepropagační povahy poskytovaných informací by ustanovení písm. a) a b) měla spadat do 
oblasti působnosti hlavy VIII.

Pozměňovací návrh 121
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto písmeno je nadbytečné, neboť je pokryto čl. 86 odst. 2.
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Pozměňovací návrh 122
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o lidském zdraví nebo 
o onemocněních lidí za předpokladu, že 
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek,

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely koherentnosti textu, zejména z důvodu jasnosti vztahu hlavy VIII a VIIIa, by toto 
ustanovení („informace“ o lidském zdraví nebo onemocněních poskytované držitelem 
rozhodnutí o registraci) mělo být nadále považováno za výjimku ze zákazu reklamy (čl. 86 
odst. 2) stávající směrnice 2001/83/ES v konsolidovaném znění) a spadat do oblasti 
působnosti hlavy VIII.

Pozměňovací návrh 123
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Materiály poskytnuté držitelem rozhodnutí o registraci zdravotnickým pracovníkům ze účelem 
jejich distribuce pacientům by neměl být vyloučen z nadpisu „Informace poskytované široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis“: není 
důvod, proč by tyto materiály neměly být sledovány. Zdravotničtí pracovníci by neměli být 
využíváni jako distributoři provádějící reklamu.

Pozměňovací návrh 124
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tištěné materiály poskytnuté zdravotnickým pracovníkům za účelem distribuce pacientům by 
měly dodržovat stejná kritéria jako jiné prostředky šíření informací. Proto by bylo vhodné, 
aby se tato hlava vztahovala i na tento druh materiálů. Zdravotničtí pracovníci by rovněž 
mohli být ovlivněni materiály obsahujícími reklamu. Neexistuje objektivní důvod, proč by 
materiály poskytnuté společnostmi zdravotnickým pracovníkům za účelem jeho distribuce 
pacientům nepodléhaly ustanovením této hlavy.

Pozměňovací návrh 125
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům.

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům.

Or. en

Odůvodnění

Je nepřijatelné vyloučit materiály, které držitelé rozhodnutí o registraci poskytují pacientům 
prostřednictvím zdravotnických pracovníků. Tato hlava proto může vyloučit pouze materiály, 
který jsou poskytovány jen zdravotnickým pracovníkům.

Pozměňovací návrh 126
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) věcná informativní oznámení (včetně 
oznámení či prohlášení, jako jsou ta, 
která jsou činěna vůči mediálním 
organizacím buď v reakci na přímou 
žádost nebo šířením takových informací 
prostřednictvím konferencí nebo 
písemných sdělení a oznámení či zpráv 
pro zúčastněné strany a/nebo regulátory) 
a podklady týkající se léčivého přípravku, 
např. změn balení, upozornění na 
nežádoucí účinky jako součástí obecných 
bezpečnostních opatření ohledně léčivých 
přípravků, prodejních katalogů a ceníků, 
a náhradu, a to za předpokladu, že nemají 
v úmyslu propagovat konkrétní léčivý 
přípravek,

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 86 odst. 8 a jeho cílem 
je vyjasnit rozsah působnosti směrnice. Držitelům rozhodnutí o registraci by mělo být 
dovoleno poskytování některých informací. Pravidla akciových trhů vyžadují, aby společnosti 
plně informovaly investory o významných změnách a zaměstnanci musí být informováni 
o vývoji obchodu. Je třeba to takto stanovit, aby bylo umožněno náležité poskytování takových 
informací.

Pozměňovací návrh 127
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) materiály poskytnuté zdravotnickým 
pracovníkům pro jejich vlastní potřebu.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby se směrnice nevztahovala na informace poskytované zdravotnickým 
pracovníkům pro jejich vlastní potřebu.

Pozměňovací návrh 128
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100 a a
Vnitrostátní orgány organizují ve 
spolupráci s průmyslem, zdravotnickými 
pracovníky a organizacemi pacientů 
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informační akce, jejichž cílem je zlepšení 
zdravotní gramotnosti široké veřejnosti 
nebo jednotlivců nebo propagace 
zdravého životního stylu. Tyto informační 
akce by mohly pokrývat mj. otázky, jako je 
riziko padělání léčivých přípravků, jejich 
racionální užívání nebo práva pacientů, 
pokud se účastní klinického hodnocení 
nebo dobré správy věcí veřejných 
(transparentnost, možné střety zájmů). 
Tyto akce nesmí obsahovat žádná 
propagační tvrzení o přípravku.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu lepší ochrany zdraví lidí by informační akce iniciované vnitrostátními orgány s cílem 
zlepšit zdravotní gramotnost mohly být velmi užitečné a prospěšné pro pacienty. Aby se 
zvýšila kvalita těchto informačních akcí a aby se zajistilo, že se tyto akce účinným způsobem 
osloví pacienty, měly by vnitrostátní orgány zohlednit odborné znalosti v této oblasti 
pocházející od průmyslu, zdravotnických pracovníků a organizací pacientů.

Pozměňovací návrh 129
Peter Liese, Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – návětí a písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům distribuovat
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis:
a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 

Pokud jde o registrované léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis, zpřístupňuje držitel rozhodnutí 
o registraci široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům souhrn údajů o přípravku, 
označení na obalu a příbalovou informaci 
léčivého přípravku v souladu se 
schválením příslušných orgánů a veřejně 
přístupnou verzi zprávy o hodnocení 
vypracovanou příslušnými orgány.
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příslušnými orgány; K příbalové informaci se přiloží tabulka 
faktických údajů o přípravku („drug-fact-
box“). Informace obsažené v tabulce se 
uvedou v jasně srozumitelné podobě, 
budou zřetelné a jednoznačně odlišitelné 
od zbytku textu. Tato tabulka obsahuje 
krátký popis nezbytných údajů o léčivém 
přípravku s cílem umožnit pacientovi 
pochopení prospěšnosti a možných rizik 
léčivého přípravku a s cílem užívat léčivý 
přípravek bezpečně a správně. Obsahuje 
také krátké shrnutí výsledků klinického 
hodnocení. Tabulku ještě před jejím 
uvedením schválí příslušné orgány; před 
tímto schválením budou vhodným 
způsobem konzultovány organizace 
pacientů, aby se zajistila forma vhodná 
pro pacienty. Tyto informace budou 
k dispozici v elektronické i tištěné podobě 
ve všech jazycích EU a ve formátu, jenž je 
přístupný lidem se zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí být zaměřená na pacienta. Nepropagační informace o léčivých přípravcích 
proto musí být pacientům a široké veřejnosti zpřístupněny držiteli rozhodnutí o registraci 
v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na jejímž základě by 
pacienti/veřejnost měli přístup k informacím, pokud je potřebují (na rozdíl od zásady 
sdělování nevyžádaných informací („push principle“), kdy držitelé rozhodnutí o registraci 
aktivně šíří informace mezi pacienty a širokou veřejnost).

Pozměňovací návrh 130
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
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veřejnosti nebo jednotlivcům distribuovat
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis:

veřejnosti nebo jednotlivcům poskytovat
tyto dokumenty o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis:

Or. en

Odůvodnění

Stávající znění vyvolává problém s definováním reklamy a „informací“. Z tohoto důvodu je 
vhodné odkazovat na „dokumenty“.

Pozměňovací návrh 131
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům distribuovat
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis:

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům poskytovat
tyto dokumenty o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco příslušné orgány by měly mít povinnost poskytovat určité informace, u držitelů 
rozhodnutí o registraci by se mělo jednat pouze o možnost.

Pozměňovací návrh 132
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům distribuovat
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis:

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům poskytovat 
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, a to 
prostřednictvím internetových stránek:

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány;

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány. Tato informace by 
měla být uvedena v podobě seznamu 
uspořádaného podle abecedy nebo 
skupiny léčiv a neměla by být 
doprovázena obrázky nebo doplňujícími 
informacemi. Měla by zahrnovat údaj 
o dostupnosti téže informace na 
internetových stránkách příslušného 
vnitrostátního orgánu a internetových 
stránkách Evropské agentury pro 
hodnocení léčivých přípravků. 
Dokumenty by měly být dostupné ve 
formátu pdf, který věrně zaznamenává 
oficiálně schválené informace 
vypracované příslušnými orgány.
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány;

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány;

Tato informace by měla být uvedena 
v podobě seznamu uspořádaného podle 
abecedy nebo skupiny léčiv a neměla by 
být doprovázena obrázky nebo 
doplňujícími informacemi, s výjimkou 
údaje o dostupnosti téže informace na 
internetových stránkách příslušného 
vnitrostátního orgánu nebo internetových 
stránkách Evropské agentury pro 
hodnocení léčivých přípravků.
Informace by měla být dostupná ve 
formátu pdf, který věrně zaznamenává 
oficiálně schválené informace 
vypracované příslušnými orgány.

Or. en

Odůvodnění

Oficiálně schválená informace by měla být stejně dostupná ve všech členských státech. Aby 
informace nebyla použita k propagačním účelům, musí se zajistit, aby byla uvedena 
neutrálním způsobem. Informace by měla být totožná s informací oficiálně schválenou a lidé 
by měli být informováni o skutečnosti, že tatáž informace je dostupná také na internetových 
stránkách příslušných orgánů, jež poskytují informace o všech přípravcích, a to nejen 
informace poskytnuté farmaceutickou společností.
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Pozměňovací návrh 135
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány;

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a informaci pro pacienty léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány; a veřejně dostupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracované 
příslušnými orgány. Tato informace by 
měla být k dispozici v stejně ve všech 
členských státech, a to v elektronické 
i tištěné podobě a ve formátu, jenž je 
přístupný lidem se zdravotním postižením. 
Organizace zastupující pacienty jsou 
zapojeny do vytváření této informace a do 
jejího poskytování pacientům.

Or. en

Justification

There should be a move towards a real “patient leaflet” and patients’ organization should be 
part of this process. Pharmaceutical companies may place on their website information which 
has been officially validated, and the information published on the EudraCT database on 
clinical trials. When the information has not been officially validated but may be considered 
valid and useful, it has to be made available to experts and analysed to be processed and 
shared with relevant patient groups.Information shall be provided on both successful and 
failed trials. The collection of self-reported data and experience from patients and families 
should be recognised as a relevant and valid source of information.

Pozměňovací návrh 136
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány;

a) nejnovější souhrn údajů o přípravku, 
označení na obalu a příbalovou informaci 
léčivého přípravku v souladu se 
schválením příslušných orgánů a veřejně 
přístupnou verzi zprávy o hodnocení 
vypracovanou příslušnými orgány;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že je možné poskytovat pouze nejnovější informace.

Pozměňovací návrh 137
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přeformulovaná verze příbalové informace se může lišit od originálu – měli bychom se 
namísto toho zaměřit na zlepšování srozumitelnosti oficiální příbalové informace.
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Pozměňovací návrh 138
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit pouze částečnému poskytnutí souhrnu údajů o přípravku nebo příbalové 
informace. Kromě toho hrozí, že budou-li poskytnuty v různých formách, povede to k větší 
dezorientaci pacientů.

Pozměňovací návrh 139
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 

vypouští se
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podobě;

Or. en

Odůvodnění

Volně formulované informace nejsou zapotřebí.

Pozměňovací návrh 140
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 

vypouští se
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zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

Or. en

Odůvodnění

Vědecké údaje patří veřejnosti a měly by být dostupné pro nezávislé vědecké pracovníky, kteří 
mají v úmyslu je analyzovat s cílem umožnit včasné odhalení bezpečnostních rizik. Dovolit 
farmaceutickému průmyslu vypracovat dokumenty, které budou používat pouze některé prvky 
souhrnu údajů o přípravku a obsahovat volně formulované informace, je neúčinné. Dva typy 
příbalových informací, jeden oficiálně schválený a druhý přepracovaný výrobcem, budou také 
zdrojem možných omylů, neboť to povede k šíření propagačních informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a k administrativní zátěži pro 
zdravotnické orgány.

Pozměňovací návrh 142
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Evropské orgány (konzultace Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků o vzoru 
pro příbalové informace) a Komise (návrh obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků) vynakládají mnoho úsilí pro zlepšení příbalové informace. Farmaceutické 
společnosti také investují do uživatelsky přívětivějších příbalových informací s testováním 
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uživatele. Je třeba zlepšit oficiálně schvalované informace a usnadnit jejich dostupnost, avšak 
není třeba vynakládat další zdroje na výrobu a sledování volně formulovaných příbalových 
informací. Existence oficiálně schválené a volně formulované příbalové informace by vedla ke 
zmatení spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 143
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

a) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě, která je srozumitelná široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, aniž by 
snižovala kvalitu a spolehlivost informací; 
uvádění informací v jiné podobě musí být 
jasně odůvodněno;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že informace by měly být uváděny v laickém jazyce, přičemž jejich kvalita 
by měla být zachována. Navíc, vzhledem k tomu, že tyto informace již existují a jsou uváděny 
stanoveným způsobem, měl by být dán pádný důvod pro uvádění v jiné podobě, aby se 
zabránilo uvedení veřejnosti v omyl.

Pozměňovací návrh 144
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné
podobě;

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v podobě 
přívětivé pro pacienty, aniž by byla 
dotčena komplexní a nestranná povaha 
poskytovaných informací;

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení příbalové informace je zásadní pro lepší informování pacientů a široké veřejnosti 
o léčivých přípravcích. Umožněním držitelům rozhodnutí o registraci, aby uváděli klíčové 
informace odlišným způsobem, by mohlo vyvolat omyl u pacientů a široké veřejnosti 
a umožnit držitelům rozhodnutí o registraci poskytování zkreslených informací (např. 
vynechání informací, zdůraznění přínosů léčivého přípravku a bagatelizace rizik). Je proto 
nezbytné zdůraznit, že informace lze poskytovat pro pacienty přívětivějším způsobem, pokud 
nemají vliv na kvalitu informací.

Pozměňovací návrh 145
Anja Weisgerber a Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné
podobě;

a) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v podobě, 
jež je srozumitelná široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům, aniž by přitom byla snížena 
kvalita nebo spolehlivost informací;
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Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že uvádění informací v jiné podobě musí zvýšit schopnost 
pacientů porozumět informacím a že tyto informace musí být uváděny způsobem, který je 
přívětivější pro pacienty.

Pozměňovací návrh 146
Peter Liese, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo 
Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě;

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány,

Or. en

Odůvodnění

Farmaceutickému průmyslu by nemělo být umožněno, aby poskytoval volně formulované 
příbalové informace, které by otevíraly cestu selektivnímu přístupu k informacím a vedly 
k situaci, kdy jsou v oběhu dva druhy příbalové informace: oficiálně schválené verze a volně 
formulované verze. Namísto toho by schválená příbalová informace měla být zlepšena a více 
zpřístupněna pacientům. Měl by být optimalizován zejména článek 59 směrnice, který stanoví 
obsah příbalové informace, aby se zvýšila kvalita a jasnost označování obalů a příbalové 
informace.



PE441.215v02-00 88/192 AM\817858CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 147
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) příbalová informace;

Or. en

Odůvodnění

Dovolit farmaceutickým podnikům, aby vypracovaly dokumenty využívající pouze některé 
prvky souhrnu údajů o přípravku, odděleně od jiných prvků potřebných pro jejich náležité 
pochopení, a vytvoření volně formulované příbalové informace, je neúčinné. Bude rovněž 
zdrojem možných omylů, pokud budou používány dva druhy příbalové informace, jeden 
oficiálně schválený a druhý v podobě přepracované výrobcem. Existuje riziko, že tento systém 
povede k veřejnému šíření propagačních informací o léčivých přípravcích a k administrativní 
zátěži pro zdravotnické orgány.

Pozměňovací návrh 148
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Toto písmeno je nadbytečné, neboť článek 86 stávající směrnice 2001/83/ES již umožňuje 
„věcná informativní oznámení […] za předpokladu, že neobsahují žádné tvrzení o přípravku“ 
(pozměňovací návrh 11 navrhuje přidat „informace o riziku léčivého přípravku pro životní 
prostředí“). Je důležité zachovat dovětek „za předpokladu, že neobsahují žádné tvrzení 
o přípravku“, aby zůstal zachován zákaz přímé reklamy.

Pozměňovací návrh 149
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto písmeno je částečně nadbytečné, neboť existuje ustanovení čl. 86 odst. 2. Autor navrhuje 
vložit informace o dopadu na životní prostředí do čl. 86 odst. 2, toto ustanovení pak bude 
zcela nadbytečné.

Pozměňovací návrh 150
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku c) informace o nakládání s nepoužitými 
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na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

léčivými přípravky nebo odpadem z nich a 
o jakémkoli existujícím systému sběru;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit význam informací o dopadu léčivého přípravku na životní prostředí. 
Druhá část písmene by měla být vypuštěna, neboť není v souladu s článkem 86 stávající 
právní úpravy, která již umožňuje „věcná informativní oznámení a podklady týkající se např. 
změn balení, upozornění na nežádoucí účinky jako součástí obecných bezpečnostních opatření 
ohledně léčivých přípravků, prodejních katalogů a ceníků, a to za předpokladu, že neobsahují 
žádné tvrzení o přípravku“ a nevztahuje se na ně hlava VIII.

Pozměňovací návrh 151
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. c 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

c) informace o nakládání s nepoužitými 
léčivými přípravky nebo odpadem z nich a 
o jakémkoli existujícím systému sběru, 
a to za předpokladu, že neobsahují žádné 
tvrzení o přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit význam informací o dopadu léčivého přípravku na životní prostředí 
a zajistit, aby neobsahovaly žádné tvrzení o přípravku. Druhá část odstavce by měla být 
vypuštěna. Znění čl. 100b písm. c) v navržené podobě by mohlo vést k prohlášením, jako např. 
„Od dnešního dne je lék XH vydávaný pouze na lékařský předpis o 20 % levnější než dřív“, 
nebo „Nové balení LK nyní obsahuje o 30 tablet více než dříve“. Tomu je třeba zabránit, 
protože by se jednoznačně jednalo o reklamu.
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Pozměňovací návrh 152
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, dostupnost a ceny 
a věcná informativní oznámení, pokud 
neuvádějí srovnání s předchozí situací 
nebo jiným léčivým přípravkem téhož 
druhu, a podklady o léčivém přípravku 
týkající se např. změn balení, náhrady
nebo upozornění na nežádoucí účinky;

Or. en

Odůvodnění

Jsou potřebná některá vyjasnění týkající se informací o cenách a náhradě, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci neuváděli srovnání s předchozí situací a jinými podobnými produkty, 
která by měla vliv na volbu pacienta. Cílem je zajistit, aby informace zůstaly objektivní, věcné 
a prosté pobídek ke koupi. Bylo by také vhodné zařadit na seznam informaci o náhradě 
jakožto příklad věcné informace, která by měla být v rámci tohoto ustanovení dovolena.

Pozměňovací návrh 153
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí a podklady týkající se 
např. změn balení nebo upozornění na 
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nežádoucí účinky; nežádoucí účinky;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky, interakce 
a kontraindikace;

Or. en

Odůvodnění

Interakce a kontraindikace jsou stejně důležité jako nežádoucí účinky.

Pozměňovací návrh 155
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. ca (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pravidelné aktualizované zprávy 
o bezpečnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Vědecké údaje patří veřejnosti a měly by být dostupné pro nezávislé vědecké pracovníky, kteří 
mají v úmyslu je analyzovat s cílem umožnit včasné odhalení bezpečnostních rizik. Dovolit 
farmaceutickému průmyslu vypracovat dokumenty, které budou používat pouze některé prvky 
souhrnu údajů o přípravku a obsahovat volně formulované informace, je neúčinné. Dva typy 
příbalové informace, jeden oficiálně schválený a druhý přepracovaný výrobcem, budou také 
zdrojem možných omylů, neboť to povede k šíření propagačních informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a k administrativní zátěži pro 
zdravotnické orgány.

Pozměňovací návrh 156
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by neměli mít možnost poskytovat informace o výsledcích 
neintervenčních vědeckých studií, neboť tyto studie mají často propagační povahu a nejsou 
regulovány.
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Pozměňovací návrh 157
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise se domnívá, že neintervenční vědecké studie „mají často špatnou kvalitu a komerční 
povahu“. Kromě toho jsou jakékoli relevantní informace týkající se studií obsaženy 
v příbalové informaci a v souhrnu údajů o přípravku, který je součástí registrační složky pro 
schválení. Není třeba umožňovat farmaceutickému průmyslu výběr pouze některých informací 
vytržených ze souvislostí vzhledem jiným aspektům, neboť tyto souvislosti jsou potřebné pro 
řádné pochopení těchto informací. Uvedení konkrétního léčivého přípravku by mělo být 
považováno za reklamu.

Pozměňovací návrh 158
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 

vypouští se
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v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise se domnívá (viz veřejnou konzultaci o farmakovigilanci, bod 3.2.5.), že 
neintervenční vědecké studie „mají často špatnou kvalitu a komerční povahu“. Proto by tyto 
studie neměly být využívány jako základ pro informování veřejnosti. Uvedení konkrétního 
léčivého přípravku jako řešení pro prevenci či léčbu nemoci by mělo být považováno za 
reklamu.

Pozměňovací návrh 159
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto písmeno se týká informací, které nebyly schváleny příslušnými orgány, a jedná se 
o skryté nevyžádané („push“) informace, které by mohly vést k užívání neregistrovaných 
léčiv. Komise konstatovala, že neintervenční vědecké studie mají často špatnou kvalitu 
a komerční povahu. Jakékoli relevantní informace týkající se studií jsou obsaženy v příbalové 
informaci a souhrnu údajů o přípravku, který je součástí registračního souboru pro 
schválení; není třeba umožňovat průmyslu výběr některých prvků souhrnu vytržených ze 
souvislostí, neboť existuje nebezpečí, že to povede k veřejnému šíření propagačních informací.
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Pozměňovací návrh 160
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný pozměňovací návrh se týká informací, jež nebyly schváleny příslušnými orgány 
během registrace léčivých přípravků, a ve skutečnosti se jedná o skryté nevyžádané („push“) 
informace. Jakékoli relevantní informace týkající se studií jsou obsaženy v příbalové 
informaci a v souhrnu údajů o přípravku, který je součástí registrační složky pro schválení.

Pozměňovací návrh 161
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 

d) další informace o léčivých přípravcích 
poskytované v rámci této hlavy, které 
splňují kritéria uvedená v článku 100d 
a jejichž cílem není propagace 
konkrétního přípravku.
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předcházet, nebo jenž má být léčen.

Or. en

Odůvodnění

Znění navrhovaného textu je obtížně srozumitelné a uplatnitelné v praxi. Vedlo by k rozdílným 
praktikám v členských státech. Také by například ohrozilo poskytování informací o klinickém 
hodnocení v rámci databází pro transparentní klinické hodnocení, což by bylo jednoznačně na 
újmu veřejného zdraví a nikomu by to neprospělo.

Pozměňovací návrh 162
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, 
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého 
přípravku ohledně neintervenčních 
vědeckých studií nebo průvodní opatření 
k prevenci a léčbě nebo informace, které 
představují daný léčivý přípravek 
v souvislosti se stavem, jemuž se má 
předcházet, nebo jenž má být léčen.

d) opatření k prevenci a léčbě; tyto 
informace budou zkontrolovány 
agenturou ještě před jejich poskytnutím 
v souladu s čl. 20b odst. 1 nařízení (ES) č. 
726/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. da (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) další informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, které jsou poskytovány v rámci 
této hlavy, jako jsou výsledky 
farmaceutických a předklinických 
zkoušek nebo klinických hodnocení, které 
splňují kritéria uvedená v článku 100d 
a jejichž cílem není propagace 
konkrétního přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít možnost získat informace o farmaceutických a předklinických zkouškách 
a klinických hodnoceních. Vzhledem k obchodní citlivosti těchto zkoušek a hodnocení však 
nemůže být farmaceutickým společnostem uložena povinnost zpřístupňovat dokumentaci 
o nich; měly by však mít možnost tuto dokumentaci zveřejnit, pokud si to přejí.

Pozměňovací návrh 164
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 b – písm. da (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) předklinické a klinické údaje o jejich 
přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké údaje patří veřejnosti a měly by být dostupné pro nezávislé vědecké pracovníky, kteří 
mají v úmyslu je analyzovat s cílem umožnit včasné odhalení bezpečnostních rizik. Dovolit 
farmaceutickému průmyslu vypracovat dokumenty, které budou používat pouze některé prvky 
souhrnu údajů o přípravku a obsahovat volně formulované informace, je neúčinné. Dva typy 
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příbalové informace, jeden oficiálně schválený a druhý přepracovaný výrobcem, budou také 
zdrojem možných omylů, neboť to povede k šíření propagačních informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a k administrativní zátěži pro 
zdravotnické orgány. 

Pozměňovací návrh 165
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, které byly schváleny 
příslušnými orgány a jež jsou poskytovány
držitelem rozhodnutí o registraci, nesmí 
být široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
zpřístupněny prostřednictvím televize, 
rádia nebo novin, časopisů a podobných 
publikací. Držitel rozhodnutí o registraci 
smí poskytovat schválené informace 
uvedené v článku 100b prostřednictvím 
internetu. Tyto informace nesmí být 
široké veřejnosti ani jednotlivcům 
poskytovány bez vyžádání či aktivní 
formou a smí být zpřístupněny pouze 
těmito způsoby:

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Článek 100 c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Sdělení o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis poskytovaná držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize, internetového 
televizního vysílání, videomateriálů, 
novin, časopisů a podobných publikací
nebo rádia. Smí být zpřístupněny pouze 
prostřednictvím internetových stránek 
držitele rozhodnutí o registraci, aby se 
zabránilo nevyžádané aktivní distribuci 
materiálů široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;
c) prostřednictvím písemných odpovědí na 
žádost o informace ze strany běžných 
občanů.

Or. en

Justification

The current wording raises the problem of the definition of advertising and information; it is 
preferable to use “communication”. Information to the public by MAHs should be provided 
through specific channels, incl. theMAHs’ website, so that the public seeking for information 
knows easily where to search for and aware that the source is the MAH. Where information is 
disseminated via other channels, patients are not protected against unsolicited information 
and such dissemination should not be allowed. Video broadcasting is prone to enable 
disguised advertising and should not be allowed.

Information to the general public on prescription-only medicinal products by MAHs should 
only be provided through specific channels of communication, including the Internet websites 
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of the marketing authorisation holders, so that the public seeking for information on 
a medicinal product knows easily where to search for and is aware that the source is the 
MAH. Where information is disseminated via e.g. web, patients are not protected against such 
unsolicited information and such dissemination should therefore not be allowed.

To ensure text coherence and for clarify between Title VIII and VIIIa, this provision should 
remain under the Title VIII with Article 86 of Directive 2001/83/EC.

Pozměňovací návrh 167
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Dokumenty o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis smí být držitelem 
rozhodnutí o registraci široké veřejnosti 
zpřístupněny pouze prostřednictvím 
internetových stránek.

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;
b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;
c) prostřednictvím písemných odpovědí na 
žádost o informace ze strany běžných 
občanů.

Or. en
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Justification

There are many more inappropriate formats of providing information than just television and 
radio. As any negative list risks being non-comprehensive, it is better to clearly specify the 
only channel that is allowed (website by companies). Industry is already allowed pursuant to 
Article 86(2) to provide information in response to a specific question, so there is not need to 
specify this here.

This is far too general. As stated in the introductory sentence, the only acceptable channel is 
the website of the marketing authoriisation holders themselves, not any unidentified internet 
websites on medicinal products.

This is redundant with Article 86(2), second indent.

Pozměňovací návrh 168
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis poskytované držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize, internetových 
stránek, rádia nebo novin, časopisů 
a podobných publikací. Smí být 
zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Na seznam by měly být doplněny „internetové stránky“, neboť se jedná o oblíbený způsob 
komunikace s veřejností.
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Pozměňovací návrh 169
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Informace o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis poskytované držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize, internetového 
televizního vysílání, videomateriálů, 
novin, časopisů a podobných publikací
nebo rádia. Smí být zpřístupněny pouze 
těmito způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by měli informace o lécích veřejnosti poskytovat 
prostřednictvím specifických způsobů komunikace, včetně internetových stránek držitele 
rozhodnutí o registraci, aby veřejnost hledající informace o léčivém přípravku snadno věděla, 
kde hledat, a byla si vědoma toho, že zdrojem informací je držitel rozhodnutí o registraci. 
Jsou-li informace šířeny prostřednictvím televize, internetového televizního vysílání nebo 
zdravotnických publikací, nejsou pacienti proti těmto nevyžádaným informacím chráněni, 
a proto by tento typ šíření neměl být povolen. Vysílání videozáznamů na internetových 
stránkách je náchylné k umožnění skryté reklamy a nemělo by proto být dovoleno.

Pozměňovací návrh 170
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 c – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Informace o registrovaných léčivých  Informace o registrovaných léčivých 
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přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize nebo rádia. Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize, rádia či tištěných 
médií. Smí být zpřístupněny pouze těmito 
způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Tištěné materiály poskytované pro distribuci pacientům nejsou vhodným prostředkem pro 
šíření informací o přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. Jednalo by se 
o nevyžádané („push“) informace, přičemž do oblasti působnosti směrnice by měly spadat 
informace, jež pacienty aktivně vyhledávají. Možnost šíření informací prostřednictvím 
tištěných médií by proto měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 171
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytované prostřednictvím zdravotnických publikací představují nevyžádanou 
formu sdělení. Proto se nejedná o vhodný způsob šíření.



AM\817858CS.doc 105/192 PE441.215v02-00

CS

Pozměňovací návrh 172
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komisař Verheugen již dříve uvedl, že jakákoli publikace s rubrikou věnovanou zdraví by 
mohla být klasifikována jako „zdravotnická“. Rubriku věnovanou zdraví lze najít téměř ve 
všech tištěných médiích, od bulváru až po kvalitní tisk. Umožnilo by to otevřít cestu reklamě 
v tištěných médiích. Toto ustanovení je jedním z nejvýraznějších důkazů o chybné koncepci 
tohoto návrhu směrnice. Ačkoli by tištěná média uvítala nové významné zákazníky, nemůže to 
být v zájmu veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 173
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Informace poskytované prostřednictvím zdravotnických publikací představují nevyžádanou 
formu sdělení. Proto se nejedná o vhodný způsob šíření.

Pozměňovací návrh 174
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 c – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by měli informace o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 
vázán pouze na lékařský předpis, veřejnosti poskytovat prostřednictvím specifických způsobů 
komunikace, aby veřejnost hledající konkrétní informace o léčivém přípravku snadno věděla, 
kde hledat, a byla si zároveň vědoma toho, že zdrojem informací je držitel rozhodnutí 
o registraci. Jsou-li informace šířeny prostřednictvím např. zdravotnických publikací, nejsou 
pacienti proti těmto nevyžádaným informacím chráněni, a proto by tento typ šíření neměl být 
povolen.

Pozměňovací návrh 175
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

a) prostřednictvím brožur, příbalové 
informace a jiných kategorií tištěných 
informací, včetně zdravotnických 
publikací podle definice uvedené 
v pokynech Komise týkajících se 
dovolených informací, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en

Odůvodnění

Není jasné, co je míněno „zdravotnickými publikacemi“, což by mohlo vést k rozdílné praxi. 
Tištěné materiály však jsou a zůstávají významným způsobem reakce na poptávku pacientů 
a občanů po lepším přístupu k informacím o lécích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis 
(např. pro skupiny obyvatelstva bez přístupu k internetu), pokud si to přeje široká veřejnost. 
Je důležité vyjasnit, že tyto materiály lze poskytovat, stejně jako jiné materiály vymezené 
jednotlivými členskými státy, zatímco jsou vyloučeny nevyžádané („push“) informace o lécích 
poskytované prostřednictvím tradičních forem sdělovacích prostředků.

Pozměňovací návrh 176
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

a) prostřednictvím brožur, příbalové 
informace a jiných kategorií tištěných 
informací, včetně zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

Or. en
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Odůvodnění

Není jasné, co je míněno „zdravotnickými publikacemi“, což by mohlo vést k rozdílné praxi.  
Tištěné materiály a jiné nástroje komunikace (např. CD ROMY na podporu bezpečného 
a účinného užívání léčivých přípravků) jsou a zůstávají významným způsobem reakce na 
poptávku pacientů a občanů po lepším přístupu k informacím o lécích (např. pro skupiny 
obyvatelstva bez přístupu k internetu). Je důležité vyjasnit, že tyto materiály lze poskytovat, 
stejně jako jiné materiály vymezené jednotlivými členskými státy, zatímco nevyžádané 
(„push“) informace poskytované prostřednictvím tradičních forem sdělovacích prostředků
jsou vyloučeny.

Pozměňovací návrh 177
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice uvedené 
v pokynech Komise týkajících se 
dovolených informací, jako jsou brožury, 
příbalová informace a jiné kategorie 
tištěných informací, včetně lektorovaných 
zdravotnických časopisů, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice je náprava nerovného přístupu pacientů k informacím v rámci Evropy; proto 
by měla existovat společná definice zdravotnických publikací. Pozměňovací návrh vyjasňuje, 
že zdravotnické publikace nezahrnují hromadné sdělovací prostředky.
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Pozměňovací návrh 178
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice uvedené 
v evropských pokynech týkajících se 
dovolených informací, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en

Odůvodnění

Umožněním jednotlivým členským státům, aby definovaly pojem „zdravotnických publikací“, 
nebude splněl zásadní cíl směrnice, kterým je náprava nerovného přístupu pacientů i široké 
veřejnosti k informacím o léčivých přípravcích v rámci EU (3. bod odůvodnění). Evropské 
pokyny týkající se informací, které jsou povoleny – navrhované v rámci čl. 100g odst. 2 –
zajistí rovný přístup k informacím pro všechny pacienty ve všech členských státech EU.

Pozměňovací návrh 179
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek
a jiných elektronických zdrojů 
obsahujících informace o léčivých 
přípravcích, s výjimkou nevyžádané 
distribuce občanům prostřednictvím 
hromadných sdělení, jako jsou e-maily 
nebo SMS zasílané většímu počtu 
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příjemců;

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, že poskytování kvalitních nepropagačních informací prostřednictvím 
elektronických zdrojů, kterými nejsou pouze internetové stránky, je dovoleno. Již existují 
prostředky elektronické komunikace, které nejsou internetovými stránkami a jejichž 
prostřednictvím mohou zájemci o informace získat informace o odkazech (např. 
prostřednictvím odkazů na teletextu nebo prostřednictvím telefonických systémů). Internet se 
rovněž stává dynamičtější a přesahuje hranice statických internetových stránek. Je důležité, 
aby směrnice byla připravena na budoucí vývoj.

Pozměňovací návrh 180
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek
a jiných elektronických zdrojů 
obsahujících informace, s výjimkou 
nevyžádané distribuce občanům 
prostřednictvím hromadných sdělení, jako 
jsou e-maily nebo SMS zasílané většímu 
počtu příjemců.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné vyjasnit, že poskytování kvalitních nepropagačních informací prostřednictvím 
elektronických zdrojů (kterými nejsou pouze internetové stránky), je dovoleno. Je důležité, aby 
směrnice byla připravena na budoucí vývoj, neboť internet se stává dynamičtějším 
a přesahuje hranice statických internetových stránek. Je přijatelné pouze poskytování 
informací, které si pacienti mohou vyhledat („pull“), nikoli poskytování nevyžádaných 
informací („push“). Odkaz na hromadná sdělení zdůrazňuje rozdíl mezi nevyžádanými 
a vyhledávanými informacemi a zesiluje zákaz nevyžádané distribuce informací.
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Pozměňovací návrh 181
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
držitelů rozhodnutí o registraci 
věnovaných léčivým přípravkům, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;

Or. fr

Odůvodnění

Informace o léčivých přípravcích nesmějí být šířeny prostřednictvím  libovolných 
internetových stránek. Držitelé rozhodnutí o registraci nesou za obsah zveřejněný na 
internetu odpovědnost.

Pozměňovací návrh 182
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
držitelů rozhodnutí o registraci 
věnovaných léčivým přípravkům, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;
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Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné jasně stanovit, že nepropagační informace o léčivých přípravcích poskytované 
držiteli rozhodnutí o registraci by měly být zveřejňovány na internetových stránkách držitelů 
rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 183
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
držitelů rozhodnutí o registraci 
věnovaných léčivým přípravkům, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby pacientům bylo na první pohled jasné, kdo je provozovatelem 
internetových stránek. To je možné zajistit (kromě jasně formulovaného impressa atd.) pouze 
tím, že adresa (URL) internetových stránek bude zahrnovat název držitele rozhodnutí 
o registraci. Transparentnost je zásadní: pacient musí vědět, kdo je autorem poskytovaných 
informací (např. farmaceutické společnosti, zdravotničtí pracovníci, zdravotní pojišťovny), 
a kromě toho je důležité, aby mohl snadno rozlišovat mezi legitimními a nelegitimními 
internetovými stránkami.
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Pozměňovací návrh 184
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
držitelů rozhodnutí o registraci 
věnovaných léčivým přípravkům, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prostřednictvím písemných odpovědí na 
žádost o informace ze strany běžných 
občanů.

c) prostřednictvím odpovědí na žádost 
o informace ze strany běžných občanů.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti často požadují okamžité a přímé vyjasnění informací uvedených v příbalové 
informaci nebo si přejí získat dodatečné informace. Povinnost, aby byly informace 
poskytovány pouze v písemné formě, by prodloužila lhůty pro pacienty, které by za určitých 
okolností mohly mít negativní dopad na jejich zdraví. Měly by proto být umožněny ústní 
i písemné odpovědi na individuální žádosti o zdravotní informace.
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Pozměňovací návrh 186
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – odst. 1 a a 1 b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud to příslušné vnitrostátní orgány 
budou považovat za vhodné, mohou 
informace o léčivých přípravcích a jiné 
relevantní zdravotní informace poskytovat 
široké veřejnosti také na základě dohod 
uzavřených s poskytovateli internetových 
služeb, kteří mohou šířit informace ve 
veřejném zájmu v souladu s čl. 21 odst. 4 
směrnice 2009/136/ES o univerzální 
službě a právech uživatelů týkajících se 
sítí a služeb elektronických komunikací.
V takovém případě se informace poskytují 
stejným způsobem, jaký je používán pro 
běžnou komunikaci mezi podniky a jejich 
zákazníky. Jelikož informace o léčivých 
přípravcích nespadá do oblasti působnosti 
čl. 21 odst. 4 směrnice 2009/136/ES, 
mohou poskytovatelé internetových služeb 
vnitrostátním orgánům za poskytování 
těchto informací účtovat poplatky.“

Or. en

Odůvodnění

Veřejné zprávy, které jsou směrnicí 2009/136/ES dotčeny, se týkají služeb elektronických 
komunikací. Informování o lécích a širší informování v oblasti zdraví také může být ve 
veřejném zájmu. Jelikož tento druh informací nespadá do oblasti působnosti ustanovení 
směrnice o univerzální službě, navrhuje se, aby byl tento rámec využit na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi poskytovateli internetových služeb a vnitrostátními 
orgány. Tento způsob by měl být využíván, pouze pokud to vnitrostátní orgány považují za 
nezbytné a přináší-li ve srovnání s obvyklými způsoby přidanou hodnotu, pokud jde 
o účinnost.
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Pozměňovací návrh 187
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obsah a forma informací šířených 
držitelem rozhodnutí o registraci 
a určených široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis musí splňovat tyto 
podmínky:

vypouští se

a) musí být objektivní a nezkreslené; 
jestliže informace uvádí výhody léčivého 
přípravku, musí v takovém případě uvést 
i jeho rizika;
b) musí brát v úvahu celkové potřeby 
a očekávání pacientů;
c) musí se zakládat na důkazech, musí být 
ověřitelné a obsahovat prohlášení 
o úrovni důkazů;
d) musí být aktuální a obsahovat datum 
zveřejnění informací nebo jejich poslední 
revize;
e) musí být spolehlivé, věcně správné 
a nesmí být klamavé;
f) musí být pro širokou veřejnost 
a běžného občana srozumitelné;
g) musí jasně uvádět zdroj informací, 
jejich autora a odkazy na veškerou 
dokumentaci, na níž se informace 
zakládají;
h) nesmí být v rozporu se souhrnem údajů 
o přípravku, označením na obalu 
a příbalovou informací léčivého přípravku 
v souladu se schválením příslušnými 
orgány.

Or. en
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Odůvodnění

Uvedené „podmínky“ nejsou realistické a neumožňují účelné informování pacienta (list 
s údaji o diabetu vydaný farmaceutickým fórem a zaslaný ke konzultaci v květnu 2007 byl 
založen na těchto „kritériích kvality“, avšak byl jednomyslně shledán nekvalitním 
a bezcenným).

Pozměňovací návrh 188
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Obsah a forma informací šířených 
držitelem rozhodnutí o registraci 
a určených široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis musí splňovat tyto 
podmínky:

vypouští se

a) musí být objektivní a nezkreslené; 
jestliže informace uvádí výhody léčivého 
přípravku, musí v takovém případě uvést 
i jeho rizika;
b) musí brát v úvahu celkové potřeby 
a očekávání pacientů;
c) musí se zakládat na důkazech, musí být 
ověřitelné a obsahovat prohlášení 
o úrovni důkazů;
d) musí být aktuální a obsahovat datum 
zveřejnění informací nebo jejich poslední 
revize;
e) musí být spolehlivé, věcně správné 
a nesmí být klamavé;
f) musí být pro širokou veřejnost 
a běžného občana srozumitelné;
g) musí jasně uvádět zdroj informací, 
jejich autora a odkazy na veškerou 
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dokumentaci, na níž se informace 
zakládají;
h) nesmí být v rozporu se souhrnem údajů 
o přípravku, označením na obalu 
a příbalovou informací léčivého přípravku 
v souladu se schválením příslušnými 
orgány.

Or. en

Odůvodnění

Pokud je informování omezeno na oficiální dokumenty, není třeba stanovit kritéria kvality.

Pozměňovací návrh 189
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí brát v úvahu celkové potřeby 
a očekávání pacientů;

b) musí být orientovány na pacienta a lépe 
vyhovovat jejich potřebám;

Or. en

Odůvodnění

Přeformulování lépe odráží jeden z hlavních cílů návrhu, kterým je poskytnout informace, jež 
pacienti chtějí a jež lépe uspokojí jejich individuální potřeby.

Pozměňovací návrh 190
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Elena Oana Antonescu, Thomas 
Ulmer, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Do jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost Komise po provedení 
veřejných konzultací s organizacemi 
pacientů a spotřebitelů a lékařů 
a lékárníků a s členskými státy a dalšími 
zainteresovanými účastníky předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hodnocení srozumitelnosti a přesnosti 
souhrnu údajů o přípravku a příbalové 
informace a jejich hodnoty pro širokou 
veřejnost a zdravotnické pracovníky. Na 
základě analýzy výše uvedených údajů 
Komise v případě potřeby předloží návrhy 
pokynů na zlepšení rozvržení a obsahu 
souhrnu údajů o přípravku, aby se 
zajistila jejich hodnota jakožto zdroje 
informací pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Prioritou je zlepšit srozumitelnost a jasnost souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace 
ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 191
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – návětí 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny informace musí obsahovat: 2. Všechna věcná informativní oznámení 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, která jsou uvedena v čl. 86 odst. 2 
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a šířena držitelem rozhodnutí o registraci 
široké veřejnosti, musí obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby věcná informativní oznámení byla používána pouze jako 
reklama pro připomenutí („reminder advertising“) nebo jako nástroj propagace obrazu 
a názvu držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 192
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 – návětí 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Všechny informace musí obsahovat: 2. Všechna informativní oznámení 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, která jsou uvedena v čl. 86 odst. 2 
a šířena držitelem rozhodnutí o registraci 
široké veřejnosti, musí obsahovat:

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit, že tento článek se týká informací poskytovaných držitelem rozhodnutí 
o registraci.

Pozměňovací návrh 193
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
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Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení, že účelem informací je 
podporovat, nikoli nahradit, komunikaci 
mezi pacientem a zdravotnickými 
pracovníky a že pacient by se měl na 
zdravotnické pracovníky obrátit, jestliže 
potřebuje poskytnuté informace objasnit;

b) prohlášení, že účelem oznámení je 
podporovat, nikoli nahradit, komunikaci 
mezi pacientem a zdravotnickými 
pracovníky a že pacient by se měl na 
zdravotnické pracovníky obrátit, jestliže 
potřebuje poskytnuté informace objasnit;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby věcná informativní oznámení byla používána pouze jako 
reklama pro připomenutí („reminder advertising“) nebo jako nástroj propagace obrazu 
a názvu držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 194
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prohlášení, že informace jsou šířeny
držitelem rozhodnutí o registraci;

c) prohlášení uvedené informací, že 
oznámení jsou šířena držitelem rozhodnutí 
o registraci nebo jeho jménem;

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby věcná informativní oznámení byla používána pouze jako 
reklama pro připomenutí („reminder advertising“) nebo jako nástroj propagace obrazu 
a názvu držitele rozhodnutí o registraci.
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Pozměňovací návrh 195
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prohlášení, že informace jsou šířeny 
držitelem rozhodnutí o registraci;

c) prohlášení, že informace jsou šířeny 
[název držitele rozhodnutí o registraci];

Or. en

Odůvodnění

Výraz „držitel rozhodnutí o registraci“ široká veřejnost běžně nepoužívá a nerozumí mu. 
Spotřebitelé mají právo znát název společnosti, která informace poskytuje a která je také za 
poskytované informace zodpovědná.

Pozměňovací návrh 196
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prohlášení, že informace jsou šířeny
držitelem rozhodnutí o registraci;

c) prohlášení, že informace jsou 
poskytovány uvedeným držitelem 
rozhodnutí o registraci nebo jeho jménem;

Or. en

Odůvodnění

Informace může jménem držitele rozhodnutí o registraci šířit třetí osoba. Spotřebitelům, kteří 
si prohlášení přečtou, nemusí být pojem „držitel rozhodnutí o registraci“ znám. Prohlášení 
s uvedením názvu držitele rozhodnutí o registraci je účelnější a srozumitelnější.
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Pozměňovací návrh 197
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat držiteli rozhodnutí 
o registraci připomínky.

d) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam
může veřejnost zasílat držiteli rozhodnutí 
o registraci připomínky nebo žádost o další 
informace.

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 198
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat příslušným 
vnitrostátním orgánům připomínky;

Or. en

Odůvodnění

Široká veřejnost by měla vědět, jaký orgán může kontaktovat, pokud je informace klamavá 
nebo nepatřičná.
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Pozměňovací návrh 199
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat příslušným 
vnitrostátním orgánům připomínky;

Or. en

Odůvodnění

Má-li spotřebitel dojem, že je informace klamavá či nepatřičná, měl by být informován o tom, 
kam se má obrátit se stížností. Prohlášení týkající se zprávy o vedlejších účincích je v souladu 
s ustanovením směrnice o farmakovigilanci.

Pozměňovací návrh 200
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat příslušným 
vnitrostátním orgánům připomínky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 201
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) prohlášení uvádějící výzvu 
jednotlivcům, aby oznámili veškeré 
podezřelé nežádoucí účinky léčivých 
přípravků svému lékaři, lékárníkovi, 
zdravotnickému pracovníkovi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu, 
a uvádějící název a internetovou adresu, 
poštovní adresu a/nebo telefonní číslo 
takového příslušného vnitrostátního 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„db) prohlášení uvádějící výzvu 
jednotlivcům, aby oznámili veškeré 
podezřelé nežádoucí účinky léčivých 
přípravků svému lékaři, lékárníkovi, 
zdravotnickému pracovníkovi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.“

Or. en
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Odůvodnění

Prohlášení v souladu s kompromisem navrženým v souvislosti s legislativním procesem 
týkajícím se farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 203
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) prohlášení uvádějící výzvu 
jednotlivcům, aby oznámili negativní 
vedlejší účinky léčivých přípravků na
předpis svému lékaři, lékárníkovi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Prohlášení týkající se zprávy o vedlejších účincích je v souladu s ustanovením směrnice 
o farmakovigilanci.

Pozměňovací návrh 204
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Informace nesmí obsahovat: 3. Tato věcná informativní oznámení
nesmějí obsahovat:

Or. en
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Odůvodnění

Pouze spolehlivé srovnávací informace mohou pacientům umožnit informovanou volbu. Je 
důležité zabránit tomu, aby byla věcná informativní oznámení používána jako záminka pro 
šíření reklamy.

Pozměňovací návrh 205
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porovnání různých léčivých přípravků; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Porovnávání různých léčivých přípravků bohužel stále není prováděno. Není proto třeba zde 
toto zmiňovat.

Pozměňovací návrh 206
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porovnání různých léčivých přípravků; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby byla věcná informativní oznámení používána jako záminka pro 
šíření reklamy. Je třeba znovu zdůraznit rozdíl mezi informací a reklamou.

Pozměňovací návrh 207
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porovnání různých léčivých přípravků; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pouze spolehlivé srovnávací informace mohou pacientům umožnit informovanou volbu. Je 
důležité zabránit tomu, aby byla věcná informativní oznámení používána jako záminka pro 
šíření reklamy.

Pozměňovací návrh 208
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porovnání různých léčivých přípravků; a) porovnání různých léčivých přípravků, 
pokud jde o jejich kvalitu, bezpečnost 
a účinnost, pokud jsou šířeny držitelem 
rozhodnutí o registraci, s výjimkou 
případů, kdy:
- jsou tato porovnání součástí oficiálně 
schválených dokumentů, jako je shrnutí 
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údajů o přípravku;

- jsou tato porovnání založena na 
srovnávacích vědeckých studiích 
zveřejněných příslušnými vnitrostátními 
orgány nebo Evropskou agenturou pro 
hodnocení léčivých přípravků;
- jsou tato porovnání obsažena ve shrnutí 
Evropských veřejných zpráv o hodnocení 
podle článku 13 nařízení (ES) č. 
726/2004, které stanoví seznam jiných 
dostupných možností léčby a informaci 
o tom, zda má nový léčivý přípravek 
terapeutickou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Porovnání jsou obsažena ve shrnutí údajů o přípravku a příbalové informaci některých 
léčivých přípravků. Vyloučení těchto existujících porovnání by znamenalo požadovat po 
držitelích rozhodnutí o registraci, aby jimi poskytované informace byly neúplné. To by také 
mohlo narušit postup schvalování. Srovnávací vědecké studie o kvalitě, bezpečnosti 
a účinnosti různých léčivých přípravků ze strany nezávislých vnitrostátních orgánů 
a Evropské agentury pro hodnocení léčivých přípravků by neměly být opomíjeny, neboť 
poskytují cenný zdroj informací pro spotřebitele.

Pozměňovací návrh 209
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jakýkoli podnět k užívání léčivého 
přípravku či reklamu na tento přípravek;

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zabránit tomu, aby byla věcná informativní oznámení používána jako záminka pro 
šíření reklamy. Je třeba znovu zdůraznit rozdíl mezi informací a reklamou.

Pozměňovací návrh 210
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) informace o jiných léčivých 
přípravcích, pro něž farmaceutická 
společnost není držitelem rozhodnutí 
o registraci.

Or. en

Odůvodnění

Dezinformačním kampaním vedeným třetími stranami vůči léčivým přípravkům, které byly 
registrovány příslušnými orgány, musí být zabráněno všemi prostředky. Jejich zákaz by měl 
být rozšířen na reklamu a informování zdravotnických pracovníků. Dezinformační kampaně 
vůči generickým léčivům vedené před širokou veřejností společnostmi vyrábějícími originální 
léčivé přípravky byly například označeny za jednu z oddalovacích strategií v předběžné 
zprávě o šetření ve farmaceutickém odvětví.

Pozměňovací návrh 211
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 d – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost Komise po provedení veřejných 
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konzultací s organizacemi pacientů 
a spotřebitelů a lékařů a lékárníků 
a s členskými státy a dalšími 
zainteresovanými účastníky předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o hodnocení srozumitelnosti a přesnosti 
souhrnu údajů o přípravku a příbalové 
informace a jejich hodnoty pro širokou 
veřejnost a zdravotnické pracovníky. Na 
základě analýzy výše uvedených údajů 
Komise v případě potřeby předloží návrhy 
pokynů na zlepšení rozvržení a obsahu 
souhrnu údajů o přípravku, aby se 
zajistila jejich hodnota jakožto zdroje 
informací pro širokou veřejnost 
a zdravotnické pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Prioritou je zlepšit srozumitelnost a jasnost souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace 
ve všech členských státech.

Pozměňovací návrh 212
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci 
uveřejňovaly poslední aktualizovanou 
a příslušnými orgány schválenou verzi 
souhrnu údajů o přípravku a příbalové 
informace daných léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, které tito držitelé prodávají, a to 
v úředních jazycích členských států, 
v nichž jsou přípravky registrovány.
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Or. en

Odůvodnění

Dokumenty o léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, které 
držitelé rozhodnutí o registraci poskytují prostřednictvím svých internetových stránek, by 
měly být aktualizované.

Pozměňovací návrh 213
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES 
 Čl. 100 e – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v podobě odpovídající 
skutečnosti a v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby internetové 1. Členské státy zajistí, aby internetové 
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stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které poskytují dokumenty o léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, uveřejňovaly souhrn 
údajů o přípravku a příbalovou informaci 
daných léčivých přípravků v podobě 
odpovídající skutečnosti a v úředních 
jazycích členských států, v nichž jsou 
přípravky registrovány.

Or. en

Odůvodnění

Poskytované informace by měly být uveřejňovány beze změn či vynechání.

Pozměňovací návrh 215
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES 
Čl. 100 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v podobě odpovídající 
skutečnosti a v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

Or. en

Odůvodnění

Schválené informace by měly být uveřejňovány beze změn či vynechání.
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Pozměňovací návrh 216
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby všechny 
internetové stránky, na nichž držitelé 
rozhodnutí o registraci zmiňují léčivé 
přípravky podléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis, obsahovaly zřetelný 
odkaz na příslušné internetové stránky 
databáze Společenství uvedené v čl. 57 
odst. 1 písm. l) a čl. 57 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 726/2004 (dále jen „databáze 
EudraPharm“).

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na databázi EudraPharm, která je koncipována jako „zdroj informací o veškerých 
humánních nebo veterinárních léčivých přípravcích, které byly povoleny v Evropské unii 
a Evropském hospodářském prostoru“, by zvýšil informovanost veřejnosti o existenci této 
databáze Společenství, která nabízí široké spektrum funkcí a možností vyhledávání.

Pozměňovací návrh 217
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/EC 
Čl. 100 e – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby všechny 
internetové stránky, na nichž držitelé 
rozhodnutí o registraci zmiňují léčivé 
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přípravky podléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis, obsahovaly zřetelný 
odkaz na příslušné internetové stránky 
databáze Společenství uvedené v čl. 57 
odst. 1 písm. l) a čl. 57 odst. 2 nařízení 
(ES) č. 726/2004 a na vnitrostátní nebo 
evropský webový portál pro bezpečnost 
podle článku 106 směrnice a článku 26 
nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na databázi EudraPharm by zvýšil informovanost o tomto užitečném zdroji informací 
pro pacienty, který nabízí široké spektrum funkcí a možností vyhledávání. Odkaz na 
vnitrostátní a evropský webový portál pro bezpečnost by pacientům umožnil přístup k dalším 
informacím o bezpečnosti léčivého přípravku.

Pozměňovací návrh 218
Gilles Pargneaux
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby všechny 
internetové stránky držitelů rozhodnutí 
o registraci zmiňující léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský 
předpis uváděly odkaz na příslušné 
internetové stránky databáze Společenství 
uvedené v čl. 57 odst. 1 písm. l) a čl. 57 
odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004 (dále jen 
„databáze EudraPharm“).

Or. en
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Odůvodnění

Odkaz na databázi EudraPharm, která je koncipována jako „zdroj informací o veškerých 
humánních nebo veterinárních léčivých přípravcích, které byly povoleny v Evropské unii 
a Evropském hospodářském prostoru“, by pomohl zvýšit informovanost veřejnosti o existenci 
této databáze Společenství, která nabízí široké spektrum funkcí a možností vyhledávání.

Pozměňovací návrh 219
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura uveřejní v databázi 
EudraPharm a příslušné orgány 
členských států uveřejní na svých 
internetových stránkách poslední 
aktualizovanou verzi:
- schváleného souhrnů údajů o přípravku;
- příbalové informace;
- vzory primárního a sekundárního obalu 
a jakéhokoli dalšího přiloženého 
příslušenství;
- veřejné zprávy o hodnocení a jejich 
souhrn, pokud je k dispozici, a to 
způsobem srozumitelným veřejnosti.
Příslušní orgány členských států uvedou 
na všech internetových stránkách, které 
zmiňují léčivý přípravek podléhající 
omezení výdeje na lékařský předpis, odkaz 
na příslušné internetové stránky databáze 
EudraPharm.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité čelit nerovnostem tím, že se zajistí veřejný přístup k zákonným informacím 
(označení, souhrn údajů o přípravku, příbalová informace, vzor balení) a vědecké informace 
(veřejné zprávy o hodnocení), a to jak na vnitrostátní úrovni v každém členském státě, tak na 
úrovni Společenství. Uvedení odkazu na databázi EudraPharm na internetových stránkách 
příslušného vnitrostátního orgánu by pomohlo zvýšit informovanost veřejnosti o existenci této 
databáze Společenství, která nabízí široké spektrum funkcí a možností vyhledávání.

Pozměňovací návrh 220
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Agentura uveřejní v databázi 
EudraPharm a příslušné orgány 
členských států uveřejní na svých 
internetových stránkách poslední 
aktualizovanou verzi:
- schváleného souhrnů údajů o přípravku;
- příbalové informace;
- vzory primárního a sekundárního obalu 
a jakéhokoli dalšího přiloženého 
příslušenství;
- veřejné zprávy o hodnocení a jejich 
souhrn, pokud je k dispozici, a to 
způsobem srozumitelným veřejnosti.
Příslušní orgány členských států uvedou 
na všech internetových stránkách, které 
zmiňují léčivý přípravek podléhající 
omezení výdeje na lékařský předpis, odkaz 
na příslušné internetové stránky databáze 
EudraPharm.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité čelit nerovnostem tím, že se zajistí veřejný přístup k zákonným informacím 
(označení, souhrn údajů o přípravku, příbalová informace, vzor balení) a vědecké informace 
(veřejné zprávy o hodnocení), a to jak na vnitrostátní úrovni v každém členském státě, tak na 
úrovni Společenství. Takový odkaz na databázi EudraPharm na internetových stránkách 
vnitrostátního orgánu pro regulaci léčivých přípravků by pomohl zvýšit informovanost 
veřejnosti o existenci této databáze Společenství, která nabízí široké spektrum funkcí 
a možností vyhledávání.

Pozměňovací návrh 221
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy na internetových 
stránkách příslušných vnitrostátních 
orgánů zpřístupní schválenou 
a aktualizovanou verzi souhru údajů 
o přípravku, vzor označení a příbalovou 
informaci léčivého přípravku a veřejně 
dostupnou verzi zprávy o hodnocení a její 
případné shrnutí.
Příslušné internetové stránky příslušných 
vnitrostátních orgánů obsahují odkaz na 
internetové stránky databáze 
EudraPharm.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit povinnosti příslušných orgánů.
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Pozměňovací návrh 222
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy na internetových 
stránkách příslušných vnitrostátních 
orgánů zpřístupní schválenou 
a aktualizovanou verzi souhru údajů 
o přípravku, vzor označení a příbalovou 
informaci léčivého přípravku a veřejně 
dostupnou verzi zprávy o hodnocení a její 
případné shrnutí. Internetové stránky 
příslušných vnitrostátních orgánů 
obsahují odkaz na internetové stránky 
databáze EudraPharm.

Or. en

Odůvodnění

Stávající právní úprava již požaduje, aby členské státy tyto informace poskytovaly, avšak je 
důležité tuto povinnost vyjasnit a zajistit, aby spotřebitelé měli k těmto informacím přístup 
prostřednictvím internetu.

Pozměňovací návrh 223
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES 
Čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Ve shrnutí Evropských veřejných 
zpráv o hodnocení podle článku 13 
nařízení (ES) č. 726/2004 se uvede 
seznam jiných dostupných možností léčby 
a informace o tom, zda má nový léčivý 
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přípravek znatelný terapeutický přínos.

Or. en

Odůvodnění

Pouze spolehlivé srovnávací informace mohou pacientům umožnit informovanou volbu. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace již takové srovnávací informace 
obsahují. Mělo by se to stát všeobecnou praxí a tyto informace by měl být systematicky 
uváděny v téže části shrnutí Evropských veřejných zpráv o hodnocení. Například v oddílu 
„Proč byl tento přípravek schválen?“ by měl být uveden seznam jiných dostupných možností 
léčby a informace o tom, zda má nový léčivý přípravek znatelný terapeutický přínos 
(„přidanou terapeutickou hodnotu“, pokud jde o účinnost, bezpečnost nebo vhodnost).

Pozměňovací návrh 224
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 čl. 100 e – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Ve shrnutí Evropských veřejných 
zpráv o hodnocení podle článku 13 
nařízení (ES) č. 726/2004 se uvede 
seznam jiných dostupných možností léčby 
a informace o tom, zda má nový léčivý 
přípravek terapeutickou hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Pouze spolehlivé srovnávací informace mohou pacientům umožnit informovanou volbu. 
Některé souhrny údajů o přípravku a příbalové informace již takové srovnávací informace 
obsahují. Mělo by se to stát všeobecnou praxí a tyto informace by měl být systematicky 
uváděny v téže části shrnutí Evropských veřejných zpráv o hodnocení. Například v oddílu 
„Proč byl tento přípravek schválen?“ by měl být uveden seznam jiných dostupných možností 
léčby a informace o tom, zda má nový léčivý přípravek znatelný terapeutický přínos 
(„přidanou terapeutickou hodnotu“, pokud jde o účinnost, bezpečnost nebo vhodnost).
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Pozměňovací návrh 225
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES 
Čl. 100 e – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Ve shrnutí Evropských veřejných 
zpráv o hodnocení podle článku 13 
nařízení (ES) č. 726/2004 se uvede 
hypertextový odkaz na příslušné studie 
v databázi klinických hodnocení uvedené 
v článku 11 směrnice 2001/20/ES (dále 
jen „databáze EudraCT“).

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz na databázi EudraCT by usnadnil přístup k vědeckým výsledkům studií. Vědecké 
výsledky studií jsou nezbytné pro utváření a pochopení spolehlivých informací.

Pozměňovací návrh 226
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES 
 Čl. 100 e – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V článku 100 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
1c. Ve shrnutí Evropských veřejných 
zpráv o hodnocení podle článku 13 
nařízení (ES) č. 726/2004 se uvede 
hypertextový odkaz na příslušné studie 
v databázi klinických hodnocení uvedené 
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v článku 11 směrnice 2001/20/ES (dále 
jen „databáze EudraCT“).

Or. en

Odůvodnění

Tento odkaz na databázi EudraCT by usnadnil přístup k vědeckým výsledkům studií. Vědecké 
výsledky studií jsou nezbytné pro utváření a pochopení spolehlivých informací.

Pozměňovací návrh 227
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby žádosti 
o informace ohledně léčivého přípravku 
podléhajícího omezení výdeje na lékařský 
předpis ze strany běžných občanů určené 
držiteli rozhodnutí o registraci mohly být 
podávány v kterémkoli z úředních jazyků 
Společenství, který je úředním jazykem
členských států, v nichž byl léčivý 
přípravek registrován. Odpověď musí být 
v jazyce žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby žádosti 
o informace ohledně léčivého přípravku 
podléhajícího omezení výdeje na lékařský 
předpis ze strany běžných občanů určené 
držiteli rozhodnutí o registraci mohly být 
podávány v kterémkoli z úředních jazyků 
Společenství, který je úředním jazykem 
členských států, v nichž byl léčivý 
přípravek registrován. Odpověď musí být 
v jazyce žádosti. Žádost a odpověď 
uchovává držitel rozhodnutí o registraci 
po dobu 10 let od podání žádosti 
a poskytne je příslušným orgánům na 
jejich žádost.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci musí zpřístupnit otázky kladené veřejností i odpovědi na ně 
s cílem umožnit kontrolu na vyžádání příslušných orgánů.
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Pozměňovací návrh 228
Gilles Pargneaux
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 e – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby žádosti 
o informace ohledně léčivého přípravku 
podléhajícího omezení výdeje na lékařský 
předpis ze strany běžných občanů určené 
držiteli rozhodnutí o registraci mohly být 
podávány v kterémkoli z úředních jazyků 
Společenství, který je úředním jazykem 
členských států, v nichž byl léčivý 
přípravek registrován. Odpověď musí být 
v jazyce žádosti.

2. Členské státy zajistí, aby žádosti 
o informace ohledně léčivého přípravku 
podléhajícího omezení výdeje na lékařský 
předpis ze strany běžných občanů určené 
držiteli rozhodnutí o registraci mohly být 
podávány v kterémkoli z úředních jazyků 
Společenství, který je úředním jazykem
členských států, v nichž byl léčivý 
přípravek registrován. Odpověď musí být 
v jazyce žádosti. Odpovědi se uchovávají 
pro účely kontroly ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů.

Or. en

Odůvodnění

Držitel rozhodnutí o registraci musí odpovědi zpřístupnit s cílem umožnit snadnou kontrolu ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh 229
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci v souladu s touto 
hlavou poskytované informace zpřístupnily 
osobám se zdravotním postižením, aniž by 
tak držitelům rozhodnutí o registraci 

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci v souladu s touto 
hlavou poskytované informace zpřístupnily 
osobám se zdravotním postižením.
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vznikla neúměrná zátěž.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 f – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci v souladu s touto 
hlavou poskytované informace zpřístupnily 
osobám se zdravotním postižením, aniž by 
tak držitelům rozhodnutí o registraci 
vznikla neúměrná zátěž.

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci v souladu s touto 
hlavou poskytované informace zpřístupnily 
osobám se zdravotním postižením.

Or. en

Odůvodnění

Zpřístupnění důležitých zdravotních informací osobám se zdravotním postižením je povinností 
členských států.

Pozměňovací návrh 231
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže držitel rozhodnutí o registraci 
rozšiřuje informace o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících 

1. Členské státy musí zajistit, aby bylo
zabráněno zneužití tak, že zaručí, že 
držitel rozhodnutí o registraci poskytuje 
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omezení výdeje na lékařský předpis široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, musí
členské státy zajistit, aby existovaly 
přiměřené a účinné metody sledování 
zabraňující zneužití takových informací.

pouze takové informace o registrovaných 
lécích podléhajících omezení výdeje na 
lékařský předpis, které byly schváleny 
příslušnými orgány, a to v podobě, která 
byla schválena pro šíření široké veřejnost 
nebo jednotlivcům. Odchylně od tohoto 
ustanovení mohou členské státy 
pokračovat v uplatňování typů 
kontrolních mechanismů, které byly 
uplatňovány před 31. prosincem 2008. 
Komise tyto systémy kontroluje 
a schvaluje.

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže držitel rozhodnutí o registraci 
rozšiřuje informace o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, musí členské 
státy zajistit, aby existovaly přiměřené 
a účinné metody sledování zabraňující 
zneužití takových informací.

1. Jestliže držitel rozhodnutí o registraci 
poskytuje oznámení o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, musí členské 
státy zajistit, aby existovaly přiměřené 
a účinné metody sledování zabraňující 
zneužití takových oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Opatření pro zpětnou kontrolu přímé reklamy ve Spojených státech a v Evropě jednoznačně 
neuspěla. Příslušné „regulační orgány“ mají tendenci odhalovat protiprávní jednání příliš 
pozdě, často až tehdy, kdy škoda již vznikla, a jen obtížně ukládají sankce. Opatření, jako je 
„samoregulace“ nebo „společná regulace“, byť by byla založena na „kodexu správné 
praxe“, nemůže náležitě zajistit nezávislost sledování.
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Pozměňovací návrh 233
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jestliže držitel rozhodnutí o registraci 
rozšiřuje informace o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, musí členské 
státy zajistit, aby existovaly přiměřené 
a účinné metody sledování zabraňující 
zneužití takových informací.

1. Jestliže držitel rozhodnutí o registraci 
rozšiřuje informace o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům, musí členské 
státy a Evropská komise zajistit, aby 
existovaly přiměřené a účinné metody 
sledování zabraňující zneužití takových 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k problémům, s nimiž se některé členské státy potýkají při vytváření a uplatňování 
vhodného systému sledování, je důležité, aby Evropská komise poskytovala při sledování větší 
podporu.

Pozměňovací návrh 234
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Tyto metody musí být založeny na 
kontrole před rozšířením informací,

 Tyto metody musí být založeny na 
kontrole před rozšířením oznámení,

Or. en
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Odůvodnění

Opatření pro zpětnou kontrolu přímé reklamy ve Spojených státech a v Evropě jednoznačně 
neuspěla. Příslušné „regulační orgány“ mají tendenci odhalovat protiprávní jednání příliš 
pozdě, často až tehdy, kdy škoda již vznikla, a jen obtížně ukládají sankce. Opatření, jako je 
„samoregulace“ nebo „společná regulace“, byť by byla založena na „kodexu správné 
praxe“, nemůže náležitě zajistit nezávislost sledování.

Pozměňovací návrh 235
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- pokud se na obsahu informací již 
příslušné orgány předem nedohodly nebo

- pokud se na dokumentech již příslušné 
orgány předem nedohodly nebo

Or. en

Odůvodnění

Není nutné provádět kontrolu poskytovaných informací, pokud vycházejí dokumentů, které již 
byly schváleny příslušnými orgány.

Pozměňovací návrh 236
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- není-li stejná úroveň přiměřeného 
a účinného sledování zajištěna 
prostřednictvím odlišného mechanismu.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Předchozí povolení je jediným přípustným způsobem kontroly.

Pozměňovací návrh 237
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- není-li stejná úroveň přiměřeného 
a účinného sledování zajištěna 
prostřednictvím odlišného mechanismu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Opatření pro zpětnou kontrolu přímé reklamy ve Spojených státech a v Evropě jednoznačně 
neuspěla. Příslušné „regulační orgány“ mají tendenci odhalovat protiprávní jednání příliš 
pozdě, často až tehdy, kdy škoda již vznikla, a jen obtížně ukládají sankce. Opatření, jako je 
„samoregulace“ nebo „společná regulace“, byť by byla založena na „kodexu správné 
praxe“, nemůže náležitě zajistit nezávislost sledování.

Pozměňovací návrh 238
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- není-li stejná úroveň přiměřeného - není-li stejná úroveň přiměřeného, na 
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a účinného sledování zajištěna 
prostřednictvím odlišného mechanismu.

průmyslu nezávislého a účinného 
sledování zajištěna prostřednictvím 
odlišného mechanismu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se jedná o léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a tudíž o velmi 
citlivé informace, je nutné zaručit, aby regulační orgány byly nezávislé na jakémkoli vlivu 
držitele rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 239
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Podle názoru velkého počtu členských států je dobrovolný systém kontroly informací 
prováděné samoregulačními a společnými regulačními orgány příliš slabý. Několik členských 
států nicméně praktikuje samoregulační systémy. Účinnost a ráznost samoregulačních 
systémů je výrazně závislá na kulturním a soudní koncepci společnosti, a neměla by být tudíž 
regulována pro všechny členské státy.
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Pozměňovací návrh 240
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Předchozí povolení je jediným přípustným způsobem kontroly.

Pozměňovací návrh 241
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES 
 čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Opatření pro zpětnou kontrolu přímé reklamy ve Spojených státech a v Evropě jednoznačně 
neuspěla. Příslušné „regulační orgány“ mají tendenci odhalovat protiprávní jednání příliš 
pozdě, až tehdy, kdy škoda již vznikla, a jen obtížně ukládají sankce. Opatření, jako je 
„samoregulace“ nebo „společná regulace“, byť by byla založena na „kodexu správné 
praxe“, nemůže náležitě zajistit nezávislost sledování.

Pozměňovací návrh 242
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou společnými regulačními 
orgány a možnost odvolat se k nim, jestliže 
jsou řízení před těmito orgány vedle 
soudních nebo správních řízení v členských 
státech přípustná.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné mít náležitý systém sledování, aby se zabránilo zneužívání informací. 
Samoregulace se nejeví jako dostatečně donucující nástroj pro dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 243
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou společnými regulačními 
orgány a možnost odvolat se k nim, jestliže 
jsou řízení před těmito orgány vedle 
soudních nebo správních řízení v členských 
státech přípustná.

Or. en

Odůvodnění

Samoregulace není vhodným nástrojem pro zajištění nejvyšší úrovně ochrany spotřebitele.

Pozměňovací návrh 244
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci s členskými státy Komise 
vypracuje pokyny k poskytování informací 
podle této hlavy zahrnující kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis. 
Komise tyto pokyny vypracuje ke vstupu 
této směrnice v platnost a na základě 
získaných zkušeností je pravidelně 
aktualizuje.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento odstavec by mohl být vykládán nebo zneužit jako právní mezera. Minimálně s sebou 
nese nebezpečí, že ustanovení článku 100 b nebudou naplněna.

Pozměňovací návrh 245
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 čl. 100 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci s členskými státy Komise 
vypracuje pokyny k poskytování informací
podle této hlavy zahrnující kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis. 
Komise tyto pokyny vypracuje ke vstupu 
této směrnice v platnost a na základě 
získaných zkušeností je pravidelně 
aktualizuje.

Po konzultaci s členskými státy, 
organizacemi pacientů a spotřebitelů, 
organizacemi zdravotních pojišťoven 
a zdravotnickými pracovníky Komise 
vypracuje pokyny k poskytování oznámení
podle této hlavy, vypracování příbalové 
informace a uveřejňování propagačních 
praktik vůči předepisujícím osobám, 
pokud jde o výsledky klinických 
hodnocení, zahrnující závazný kodex 
chování držitelů rozhodnutí o registraci 
a odrazující sankce pro držitele 
rozhodnutí o registraci, kteří tento kodex 
nerespektují. Tyto pokyny obsahují rovněž 
ustanovení, která zajistí, aby občané 
mohli příslušným orgánům podávat 
stížnosti na nepoctivé praktiky při 
poskytování informací. Komise tyto 
pokyny vypracuje ke vstupu této směrnice 
v platnost a na základě získaných 
zkušeností je pravidelně aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou informace zaměřeny na širokou veřejnost, musí být do procesu 
vypracování pokynů zapojeny organizace pacientů a spotřebitelů. Rozhodující je i stanovisko 
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zdravotnických pracovníků, neboť ti jsou a měli by pro pacienty zůstat hlavním zdrojem 
informací o léčivých přípravcích na lékařský předpis.

Pozměňovací návrh 246
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po konzultaci s členskými státy Komise 
vypracuje pokyny k poskytování informací 
podle této hlavy zahrnující kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. Komise tyto 
pokyny vypracuje ke vstupu této směrnice 
v platnost a na základě získaných 
zkušeností je pravidelně aktualizuje.

Po konzultaci s členskými státy a dalšími 
zúčastněnými stranami Komise vypracuje 
pokyny k poskytování informací podle této 
hlavy zahrnující závazný kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. Komise tyto 
pokyny vypracuje ke vstupu této směrnice 
v platnost a na základě získaných 
zkušeností je pravidelně aktualizuje.

Or. en

Odůvodnění

Ohledně vypracování kodexu a pokynů by měly být konzultovány další zúčastněné strany, jako 
jsou pacienti, zdravotničtí pracovníci a průmysl. Ve snaze zajistit, aby držitelé rozhodnutí 
o registraci dodržovali pravidla vytvořená Komisí v rámci kodexu chování, by mělo být 
stanoveno, že tento kodex je závazný.

Pozměňovací návrh 247
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
internetové stránky obsahující informace 
o léčivých prostředcích u příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu, 
jemuž patří doména nejvyšší úrovně, 
kterou daná internetová stránka používá, 
před tím, než jsou stránky zpřístupněny 
veřejnosti. Pokud internetová stránka 
nepoužívá doménu nejvyšší úrovně 
žádného státu, zvolí držitel rozhodnutí 
o registraci za tímto účelem členský stát 
registrace přípravku.

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
internetové stránky, které jsou pod jejich 
kontrolou, které jsou zaměřeny zejména 
na občany jednoho či více členských států 
a jež obsahující informace o léčivých 
prostředcích, jejichž výdej je vázán na 
lékařský předpis a na něž se vztahuje tato 
hlava, před tím, než jsou stránky 
zpřístupněny veřejnosti. Pokud internetová 
stránka nepoužívá doménu nejvyšší úrovně 
žádného státu, zvolí držitel rozhodnutí 
o registraci za tímto účelem členský stát 
registrace přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o nezbytné vyjasnění, protože tato směrnice se vztahuje pouze na internetové 
stránky, které jsou pod kontrolou držitelů rozhodnutí o registraci a jež jsou zaměřené na 
občany EU. Nevztahuje se na internetové stránky zaměřené vně EU ani na internetové stránky 
zaměřené celosvětově bez ohledu na to, zda byly informace vytvořeny nebo zda server byl 
založen v EU. Nevztahuje se ani na internetové stránky podniků, které obsahují informace 
o společnosti včetně údajů o prodeji přípravků a jiných obchodních informací souvisejících 
s přípravkem.

Pozměňovací návrh 248
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
internetové stránky obsahující informace 
o léčivých prostředcích u příslušných 

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
úředně schválené internetové stránky 
obsahující informace o léčivých 
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vnitrostátních orgánů členského státu, 
jemuž patří doména nejvyšší úrovně, 
kterou daná internetová stránka používá, 
před tím, než jsou stránky zpřístupněny 
veřejnosti. Pokud internetová stránka 
nepoužívá doménu nejvyšší úrovně 
žádného státu, zvolí držitel rozhodnutí 
o registraci za tímto účelem členský stát 
registrace přípravku.

prostředcích u příslušných vnitrostátních 
orgánů členského státu, jemuž patří 
doména nejvyšší úrovně, kterou daná 
internetová stránka používá, před tím, než 
jsou stránky zpřístupněny veřejnosti. 
Pokud internetová stránka nepoužívá 
doménu nejvyšší úrovně žádného státu, 
zvolí držitel rozhodnutí o registraci za 
tímto účelem členský stát registrace 
přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky může 
držitel rozhodnutí o registraci poskytnout 
informace o léčivém přípravku, které 
stránka obsahuje, jiným internetovým 
stránkám ve Společenství, jestliže obsah 
zůstane stejný.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo umožněno sledování a vzhledem k otázkám spojeným s odpovědností je důležité, aby 
byly informace poskytovány pouze na registrovaných internetových stránkách. Je 
nerealistické očekávat účinné sledování, pokud jsou informace poskytovány na jiných 
internetových stránkách, než jsou stránky registrované, a to tím spíše, pokud jsou informace 
přeloženy do jiných jazyků. Příslušné orgány nebudou nikdy schopny provádět sledování na 
základě tohoto ustanovení.
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Pozměňovací návrh 250
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky může 
držitel rozhodnutí o registraci poskytnout 
informace o léčivém přípravku, které 
stránka obsahuje, jiným internetovým 
stránkám ve Společenství, jestliže obsah 
zůstane stejný.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů odpovědnosti a s cílem umožnit řádné sledování by informace měly být poskytovány 
pouze na registrovaných internetových stránkách. Je nerealistické očekávat účinné sledování, 
pokud jsou informace poskytovány na jiných internetových stránkách, než jsou stránky 
registrované, a to tím spíše, pokud jsou informace přeloženy do jiných jazyků. Příslušné 
orgány nebudou nikdy schopny provádět sledování na základě tohoto ustanovení.

Pozměňovací návrh 251
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky může 
držitel rozhodnutí o registraci poskytnout 
informace o léčivém přípravku, které 
stránka obsahuje, jiným internetovým 
stránkám ve Společenství, jestliže obsah 
zůstane stejný.

Po registraci internetové stránky může 
držitel rozhodnutí o registraci poskytnout 
informace o léčivém přípravku, které 
stránka obsahuje, jiným internetovým 
stránkám registrovaným držitelem 
rozhodnutí o registraci ve Společenství
v souladu s ustanoveními prvního 
pododstavce, jestliže obsah zůstane stejný. 
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Tyto internetové stránky budou odkazem 
propojeny s internetovými stránkami 
vytvořenými směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. 
listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Oboje internetové stránky, tedy stránky vytvořené držitelem rozhodnutí o registraci a stránky 
vytvořené na základě směrnice o padělání léčivých přípravků, by měly být propojené 
prostřednictvím uvedeného odkazu tak, aby široké veřejnosti bylo jasné, že tyto informace 
jsou pravdivé a že internetové stránky ani jejich obsah nejsou klamavé.

Pozměňovací návrh 252
Linda Mcavan

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky může 
držitel rozhodnutí o registraci poskytnout 
informace o léčivém přípravku, které 
stránka obsahuje, jiným internetovým 
stránkám ve Společenství, jestliže obsah 
zůstane stejný.

Po registraci internetové stránky budou 
veškeré změny jejího obsahu, jež se týkají 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, podrobeny 
sledování v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
Směrnice 2001/83/ES
 čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky budou 
veškeré změny jejího obsahu, jež se týkají 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, podrobeny 
sledování v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Je-li obsah internetových stránek změněn, měly by být tyto změny sledovány členským státem, 
v němž byly internetové stránky registrovány.

Pozměňovací návrh 254
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky budou 
veškeré změny jejího obsahu, jež se týkají 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, podrobeny 
sledování v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Je-li obsah internetových stránek změněn, měly by být tyto změny sledovány členským státem, 
v němž byly internetové stránky registrovány.
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Pozměňovací návrh 255
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Po registraci internetové stránky budou 
veškeré změny jejího obsahu, jež se týkají 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, podrobeny 
sledování v souladu s odstavcem 3.

Or. en

Odůvodnění

Je-li obsah internetových stránek změněn, měly by být tyto změny sledovány členským státem, 
v němž byly internetové stránky registrovány.

Pozměňovací návrh 256
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí obsahovat 
odkazy na internetové stránky držitelů 
rozhodnutí o registraci, pokud nebyly 
stránky, na něž se odkazuje, rovněž 
zaregistrovány v souladu s uvedeným 
odstavcem. Na těchto internetových 
stránkách musí být uveden příslušný 
orgán, který rozhodnutí o registraci udělil, 
a jeho internetová adresa.

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí 
automaticky zveřejňovat jména 
jednotlivců, kteří mají k těmto 
internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové 
stránky nesmí obsahovat videomateriály.
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Aniž je dotčen tento zákaz, mohou 
internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 videozáznam 
poskytovat, pokud je jeho cílem podpora 
bezpečného a účinného užívání léčivých 
přípravků obecně a pokud neobsahují 
žádná propagační tvrzení o přípravku.
Soulad s těmito dvěma podmínkami 
podléhá sledování podle článku 100g.

Or. en

Odůvodnění

Videozáznamy  mohou, s výjimkou propagačních videozáznamů, přinést přidanou hodnotu, 
pokud ukáží správné užívání různých léčivých přípravků či zdravotnických prostředků, jako 
jsou inhalátory. Tyto videozáznamy by měly být podrobeny sledování v souladu s článkem 
100g, abychom zajistili, že budou zcela neutrální a že nebudou obsahovat žádná propagační 
tvrzení.

Pozměňovací návrh 257
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí obsahovat 
odkazy na internetové stránky držitelů 
rozhodnutí o registraci, pokud nebyly 
stránky, na něž se odkazuje, rovněž 
zaregistrovány v souladu s uvedeným 
odstavcem. Na těchto internetových 
stránkách musí být uveden příslušný orgán, 
který rozhodnutí o registraci udělil, a jeho 
internetová adresa.

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí obsahovat 
odkazy na jiné internetové stránky, 
s výjimkou internetových stránek 
příslušných orgánů, pokud nebyly stránky, 
na něž se odkazuje, rovněž zaregistrovány 
v souladu s uvedeným odstavcem. Na 
těchto internetových stránkách musí být 
uveden příslušný orgán, který rozhodnutí 
o registraci udělil, a jeho internetová 
adresa.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zabránit nejen odkazům na jiné internetové stránky držitele rozhodnutí o registraci 
(např. internetové stránky pro USA), ale také na internetové stránky třetích stran.

Pozměňovací návrh 258
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí obsahovat 
odkazy na internetové stránky držitelů 
rozhodnutí o registraci, pokud nebyly 
stránky, na něž se odkazuje, rovněž 
zaregistrovány v souladu s uvedeným 
odstavcem. Na těchto internetových 
stránkách musí být uveden příslušný orgán, 
který rozhodnutí o registraci udělil, a jeho 
internetová adresa.

2. Internetové stránky registrované 
v souladu s odstavcem 1 nesmí obsahovat 
odkazy na jiné internetové stránky, pokud 
nebyly stránky, na něž se odkazuje, rovněž 
zaregistrovány v souladu s uvedeným 
odstavcem. Na těchto internetových 
stránkách musí být uveden příslušný orgán, 
který rozhodnutí o registraci udělil, a jeho 
internetová adresa.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zabránit nejen odkazům na jiné internetové stránky držitele rozhodnutí o registraci 
(např. internetové stránky pro USA), ale také na internetové stránky třetích stran. Prohlášení 
týkající se skutečnosti, že internetové stránky jsou registrované a podléhají sledování, by mohl 
u spotřebitelů vyvolávat dojem, že také jiné internetové stránky propojené prostřednictvím 
uvedeného odkazu splňují tytéž podmínky.
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Pozměňovací návrh 259
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, bez 
jejich výslovného předchozího souhlasu, 
ani nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Internetové stránky mohou 
poskytovat videozáznamy, jestliže je to 
užitečné pro bezpečné a účinné užívání 
léčivého přípravku. Obsah videozáznamů 
smí obsahovat pouze záběr na příbalovou 
informaci, souhrn údajů o přípravku, 
tabulku faktických údajů o přípravku 
a informace o bezpečném a účinném 
užívání. Videozáznamy musí být před 
svým uveřejněním schváleny příslušnými 
orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
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distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání, podcasty, video streaming nebo 
jakýkoli jiný formát pro digitální 
informace, jenž nebyl schválen v souladu 
s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o digitální informace, měl by návrh zohlednit veškeré možné nové komunikační 
technologie a zajistit jejich pokrytí.

Pozměňovací návrh 261
Nessa Childers

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí zahrnovat zasílání videozáznamů 
poskytujících informace o vlastnostech 
léčivého přípravku nebo jeho užívání.

Or. en

Odůvodnění

Jednotlivci, kteří internetové stránky navštíví, nesmí být identifikováni, neboť by se mohli stát 
terčem nevyžádaného zasílání materiálů ze strany farmaceutického průmyslu. Správné užívání 
léčivého přípravku podléhajícího omezení výdeje na lékařský předpis musí ukázat buď 
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předepisující lékař či lékárník nebo jakýkoli zdravotnický pracovník, který vstoupí do 
osobního kontaktu s pacientem, a nikoli film na internetu. Výraz „internetové televizní 
vysílání“ je příliš vágní, a proto je bezpečnější jej vymezit jasněji.

Pozměňovací návrh 262
Marina Yannakoudakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

 Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádaný obsah distribuovaný široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům. Internetové
stránky mohou poskytovat videozáznamy, 
jestliže je to užitečné pro bezpečné 
a účinné užívání léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Vypouští „bez jejich výslovného předchozího souhlasu“, neboť veškeré informace 
o uživatelích by měly zůstat zcela důvěrné.

Pozměňovací návrh 263
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
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zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání, internetové rozhlasové vysílání, 
podcasty, video streaming nebo jakýkoli 
jiný formát pro digitální informace, jenž 
nebyl schválen v souladu s touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Právní úprava by měla zajistit, že budou využívány pouze povolené digitální formáty.

Pozměňovací návrh 264
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání ani videomateriály.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li informace šířeny prostřednictvím televize, internetové televize nebo zdravotnických 
publikací, nejsou pacienti proti těmto nevyžádaným informacím chráněni, a proto by tento typ 
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šíření neměl být povolen. Audiovizuální vysílání na internetových stránkách je náchylné 
k umožnění skryté reklamy a nemělo by proto být dovoleno.

Pozměňovací návrh 265
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání ani videomateriály.

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li informace šířeny prostřednictvím televize, internetové televize nebo zdravotnických 
publikací, nejsou pacienti proti těmto nevyžádaným informacím chráněni, a proto by tento typ 
šíření neměl být povolen. Audiovizuální vysílání na internetových stránkách je náchylné 
k umožnění skryté reklamy a nemělo by proto být dovoleno.

Pozměňovací návrh 266
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných Na internetových stránkách registrovaných 
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v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání.

v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání, podcasty ani jakékoli jiné 
informace v podobě videozáznamu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Peter Liese, Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi, Thomas Ulmer, Elena Oana 
Antonescu, Horst Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h– odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Registrované internetové stránky 
obsahují u horního okraje každé 
internetové stránky upozornění 
informující veřejnost, že informace na 
této stránce uvedené byly vytvořeny 
držitelem rozhodnutí o registraci, přičemž 
se uvede jeho název. Odkaz na databázi 
EudraPharm o léčivých přípravcích bude 
rovněž součástí tohoto upozornění.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé internetových stránek obsahujících informace o léčivých prostředcích, jejichž výdej 
je vázán na lékařský předpis, musí být jasně informováni o tom, že tyto informace byly 
vytvořeny držitelem rozhodnutí o registraci. Odkaz na databázi Eudrapharm zajistí 
uživatelům přímý a snadný přístup k porovnatelným informacím o léčivých prostředcích, 
jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, které jsou poskytovány z nekomerčního zdroje, což 
zajistí větší transparentnost.
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Pozměňovací návrh 268
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h– odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po registraci internetových stránek 
budou veškeré změny jejího obsahu, jež se 
týkají léčivých přípravků podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis, 
podrobeny sledování v souladu 
s odstavcem 3. Tyto změny nevyžadují 
opětovnou registraci internetových 
stránek.

Or. en

Odůvodnění

Je-li obsah internetových stránek změněn, měly by být tyto změny sledovány členským státem, 
v němž byly internetové stránky registrovány. Opětovná registrace by neměla být vyžadována, 
aby se zabránilo zbytečné byrokracii.

Pozměňovací návrh 269
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována.

3. Držitel rozhodnutí o registraci zašle 
nový obsah a změny uvedené v odstavci 1 
příslušným orgánům členského státu, 
u něhož byla daná internetová stránka 
zaregistrována, ke schválení ještě před tím, 
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než budou nový obsah nebo změny 
zpřístupněny na jeho internetových 
stránkách.

Držitel rozhodnutí o registraci je plně 
odpovědný za veškeré informace, jež šíří 
pro širokou veřejnost.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by měli mít povinnost předkládat nový obsah a změny 
příslušnými orgánům. Měly by být jasně uvedeno, že společnosti jsou odpovědné za veškeré 
informace, jež poskytují široké veřejnosti.

Pozměňovací návrh 270
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována.

3. Držitel rozhodnutí o registraci zašle 
nový obsah a změny příslušným orgánům 
členského státu, u něhož byla daná 
internetová stránka zaregistrována, ke 
schválení ještě před tím, než budou nový 
obsah nebo změny zpřístupněny na jeho 
internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by měli mít povinnost předkládat nový obsah a změny 
příslušnými orgánům.
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Pozměňovací návrh 271
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného
registrovanou internetovou stránkou
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována.

3. Za sledování obsahu, který se týká 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis a který je 
zpřístupněn na registrované internetové 
stránce, odpovídá ten členský stát, u něhož 
byla daná internetová stránka 
zaregistrována.

Or. en

Odůvodnění

Toto upřesnění je důležité, neboť velká část obsahu internetové stránky nemusí souviset
s léčivými přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis.

Pozměňovací návrh 272
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována.

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována. 
Držitel rozhodnutí o registraci je plně 
odpovědný za veškeré šířené informace
určené pro širokou veřejnost.

Or. en
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Odůvodnění

Je nerealistické očekávat, že příslušné orgány budou neustále sledovat veškeré registrované 
internetové stránky a všechny změny informací. Proto je zásadní zavést konkrétní odkazy na 
odpovědnost společností a zajistit, aby tyto společnosti byly odpovědné za jakékoli informace, 
jež poskytují široké veřejnosti. Tato zásada platí pro všechny společnosti v celém odvětví 
a farmaceutické společnosti by neměly být výjimkou.

Pozměňovací návrh 273
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
 Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována.

3. Držitel rozhodnutí o registraci zašle 
nový obsah a změny příslušným orgánům 
členského státu, u něhož byla daná 
internetová stránka zaregistrována, ke 
schválení ještě před tím, než budou obsah 
nebo změny zpřístupněny na jeho 
internetových stránkách.

Or. en

Odůvodnění

Držitelé rozhodnutí o registraci by měli mít povinnost předkládat nový obsah a změny 
příslušnými orgánům.

Pozměňovací návrh 274
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Má-li členský stát důvody 
k pochybnostem o správnosti překladu 
zveřejněných informací, může požádat 
držitele rozhodnutí o registraci, aby poskytl 
ověřený překlad informací šířených 
internetovou stránkou registrovanou 
u příslušných vnitrostátních orgánů jiného 
členského státu.

a) Má-li členský stát důvody 
k pochybnostem o správnosti překladu 
zveřejněných informací, může požádat 
držitele rozhodnutí o registraci, aby poskytl 
ověřený překlad úředně schválených 
informací šířených internetovou stránkou 
registrovanou u příslušných vnitrostátních 
orgánů jiného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Horst 
Schnellhardt, Miroslav Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Má-li členský stát důvody 
k pochybnostem o tom, zda informace 
šířené internetovou stránkou 
zaregistrovanou u příslušných 
vnitrostátních orgánů jiného členského 
státu splňují požadavky této hlavy, sdělí 
tomuto státu své důvody k pochybnostem. 
Dotyčné členské státy se vynasnaží, aby se 
shodly na opatřeních, která je třeba učinit. 
Pokud do dvou měsíců nedosáhnou 
dohody, bude věc předložena 
Farmaceutickému výboru zřízenému 
rozhodnutím 75/320/EHS. Veškerá 
nezbytná opatření smějí být přijata teprve 
poté, co uvedený výbor v dané záležitosti 
vydal své stanovisko. Členské státy musí 
stanovisko vydané Farmaceutickým 
výborem zohlednit a musí výbor 
informovat o tom, jak jeho stanovisko 
zohlednily.

b) Má-li členský stát důvody 
k pochybnostem o tom, zda úředně 
schválené informace šířené internetovou 
stránkou zaregistrovanou u příslušných 
vnitrostátních orgánů jiného členského 
státu splňují požadavky této hlavy, sdělí 
tomuto státu své důvody k pochybnostem. 
Dotyčné členské státy se vynasnaží, aby se 
shodly na opatřeních, která je třeba učinit. 
Pokud do dvou měsíců nedosáhnou 
dohody, bude věc předložena 
Farmaceutickému výboru zřízenému 
rozhodnutím 75/320/EHS. Veškerá 
nezbytná opatření smějí být přijata teprve 
poté, co uvedený výbor v dané záležitosti 
vydal své stanovisko. Členské státy musí 
stanovisko vydané Farmaceutickým 
výborem zohlednit a musí výbor 
informovat o tom, jak jeho stanovisko 
zohlednily.
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Or. en

Pozměňovací návrh 276
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 4 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Každý členský stát vytvoří a bude 
spravovat národní internetový portál 
o léčivých přípravcích, který bude 
zahrnovat internetové stránky věnované 
bezpečnosti léčivých přípravků, propojené
prostřednictvím odkazu s evropským 
internetovým portálem pro bezpečnost 
léčivých přípravků vytvořeným v souladu 
s článkem 26 nařízení (ES) č. 726/2004. 
Členské státy prostřednictvím národního 
internetového portálu o léčivých 
přípravcích uveřejní alespoň:
a) příbalové informace pro léčivé 
přípravky, jež jsou dostupné na 
tuzemském trhu, a to alespoň v národním 
jazyce;
b) souhrn údajů o přípravku;
c) zprávu o hodnocení společně 
s pravidelnými aktualizovanými zprávami 
o bezpečnosti, jež držitelé rozhodnutí 
o registraci předkládají zdravotnických 
orgánům;
d) podrobný popis systémů řízení rizik 
a podrobné protokoly pro poregistrační 
studie o léčivých přípravcích 
registrovaných v souladu s touto směrnicí;
e) seznam léčivých přípravků, jež jsou 
v souladu s článkem 23 nařízení (ES) č. 
726/2004 podrobeny intenzivnímu 
sledování;
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f) strukturované internetové formuláře 
pro podávání zpráv o podezřelých 
nežádoucích účincích ze strany 
zdravotnických pracovníků a pacientů 
založené na formulářích uvedených 
v článku 25 nařízení (ES) č. 726/2004;
g) agendu pro zasedání Výboru pro 
farmakovigilanci a koordinační skupiny 
a záznamy z jejich zasedání, přičemž se 
přiloží přijatá rozhodnutí, podrobné 
informace a odůvodnění hlasování, včetně 
menšinových názorů;
h) žádosti příslušných vnitrostátních 
orgánům adresované držitelům 
rozhodnutí o registraci, aby provozovali 
systém řízení rizik nebo provedli 
poregistrační studii, společně 
s vysvětleními poskytnutými v případě 
potřeby držitelem rozhodnutí o registraci 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu 
a konečné rozhodnutí příslušného 
orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Dostupnost na internetu zajistí, že pacienti a široká veřejnost mají přístup k příbalové 
informaci a souhrnu údajů o přípravku 24/7 ve svém mateřském jazyce, a to i ze zahraničí. 
Všechny členské státy by měly provozovat portál vnitrostání lékové agentury, na němž budou 
široké veřejnosti poskytovány kvalitní informace o léčivých přípravcích. Cílem 
pozměňovacího návrhu je vytvoření právního základu pro tyto portály v reakci na zprávu 
Komise o stávající praxi, pokud jde poskytování informací. Internetový portál by měl 
obsahovat oblast věnovanou všem informacím, jež se týkají otázek bezpečnosti 
a farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 277
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
Směrnice 2001/83/ES 
 Čl. 100 h – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, povolit, 
aby na daných stránkách zveřejnili
prohlášení, které uvádí, že uvedená 
stránka byla zaregistrována a je 
předmětem sledování v souladu s touto 
směrnicí. V prohlášení musí být uveden 
příslušný vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, uložit, 
aby na daných stránkách zveřejnili
u horního okraje každé z nich upozornění 
pro veřejnost, že informace na této stránce 
uvedené byly vytvořeny držitelem 
rozhodnutí o registraci a že uvedená 
stránka je proto předmětem sledování 
s cílem zabránit reklamě na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán na 
lékařský předpis. V prohlášení musí být 
uveden příslušný vnitrostátní orgán, jenž 
dotyčnou internetovou stránku sleduje. 
Rovněž zde musí být uvedeno, že 
skutečnost, že uvedená internetová stránka 
je sledována, nutně neznamená, že veškeré 
informace uvedené na dané stránce 
vyžadují předchozí schválení, a musí zde 
být uveden odkaz na databázi 
EudraPharm s údajem o tom, že tato 
potvrzená informace je zde k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že internetová stránka je registrována a sledována v souladu se směrnicí 
nepřináší uživatelům žádnou přidanou hodnotu, avšak lze ji zneužít. Je důležité, aby uživatelé 
byli jasně informováni, že internetová stránka je „sledována s cílem zabránit reklamě na 
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis“. Odkaz na databázi Eudrapharm 
zajistí uživatelům přímý a snadný přístup k porovnatelným informacím o léčivých 
prostředcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a které jsou poskytovány 
z nekomerčního zdroje.

Pozměňovací návrh 278
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5  
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, povolit, 
aby na daných stránkách zveřejnili
prohlášení, které uvádí, že uvedená 
stránka byla zaregistrována a je 
předmětem sledování v souladu s touto 
směrnicí. V prohlášení musí být uveden 
příslušný vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, uložit, 
aby na daných stránkách zveřejnili
u horního okraje každé z nich upozornění 
informující veřejnost, že informace na 
této stránce uvedené byly vytvořeny 
držitelem rozhodnutí o registraci a že 
uvedená stránka je proto předmětem 
sledování s cílem zabránit reklamě na 
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na 
lékařský předpis. V prohlášení musí být 
uveden příslušný vnitrostátní orgán, jenž 
dotyčnou internetovou stránku sleduje. 
Rovněž zde musí být uvedeno, že 
skutečnost, že uvedená internetová stránka 
je sledována, nutně neznamená, že veškeré 
informace uvedené na dané stránce 
vyžadují předchozí schválení, a musí zde 
být uveden odkaz na databázi 
EudraPharm s údajem o tom, že tato 
potvrzená informace je zde k dispozici.

Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že internetová stránka je registrována a sledována v souladu se směrnicí,
nepřináší uživatelům žádnou přidanou hodnotu, avšak lze ji zneužít. Je důležité, aby uživatelé 
byli jasně informováni, že internetová stránka je „sledována s cílem zabránit reklamě na 
léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis“. Odkaz na databázi Eudrapharm 
zajistí uživatelům přímý a snadný přístup k porovnatelným informacím o léčivých 
prostředcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a které jsou poskytovány 
z nekomerčního zdroje.
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Pozměňovací návrh 279
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, 
povolit, aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 
sledování v souladu s touto směrnicí. V 
prohlášení musí být uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, 
povolit, aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 
sledování v souladu s touto směrnicí. V 
prohlášení musí být uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Corinne Lepage

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, 
povolit, aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, 
povolit, aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 
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sledování v souladu s touto směrnicí. V 
prohlášení musí být uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

sledování v souladu s touto směrnicí. V 
prohlášení musí být jasně uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje, jakož i držitel 
rozhodnutí o registraci, který je za 
internetovou stránku odpovědný. Rovněž 
zde musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, povolit, 
aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 
sledování v souladu s touto směrnicí. V 
prohlášení musí být uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, uložit, 
aby na daných internetových stránkách 
zveřejnili prohlášení, které uvádí, že 
uvedená internetová stránka byla 
zaregistrována a je předmětem sledování 
v souladu s touto směrnicí. V prohlášení 
musí být uveden příslušný vnitrostátní 
orgán, jenž dotyčnou internetovou stránku 
sleduje. Rovněž zde musí být uvedeno, že 
skutečnost, že uvedená internetová stránka 
je sledována, nutně neznamená, že veškeré 
informace uvedené na dané stránce 
vyžadují předchozí schválení.

Or. en



AM\817858CS.doc 179/192 PE441.215v02-00

CS

Odůvodnění

Široká veřejnost musí být informována o kvalitě internetových stránek, jež navštěvuje. Je 
proto vhodnější, aby zveřejnění prohlášení o postupech registrace a sledování bylo 
povinnosti, nikoli pouze možností. Je nezbytné dát široké veřejnosti najevo, že může 
internetové stránce věřit.

Pozměňovací návrh 282
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 5 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy musí po držiteli 
rozhodnutí o registraci požadovat, aby na 
registrované internetové stránce uvedl 
tato prohlášení:
- [název držitele rozhodnutí o registraci] je 
zodpovědný za informace poskytované na 
této internetové stránce.
- „Pokud se domníváte, že poskytovaná 
informace porušuje zákon tím, že je 
nepravdivá nebo klamavá nebo že 
postrádá spravedlivou rovnováhu, 
kontaktujte příslušný vnitrostátní orgán.“
- „Negativní vedlejší účinky léků na 
předpis sdělte svému lékaři, lékárníkovi 
nebo příslušnému vnitrostátnímu 
orgánu.“
- „Informace o lécích na předpis 
registrovaných ve Společenství naleznete 
na následující internetové adrese: [odkaz 
na databázi Eudrapharm].“

Or. en

Odůvodnění

Spotřebitelé mají právo vědět, kdo informace poskytuje. Spotřebitelé mají rovněž právo vědět, 
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na koho se mohou obrátit v případě pochybností, jež se týkají kvality poskytovaných 
informací. Třetí prohlášení je v souladu s ustanoveními návrhu obecných bezpečnostních 
opatření ohledně léčivých přípravků. Odkaz na databázi Eudrapharm zajistí uživatelům přímý 
a snadný přístup k porovnatelným informacím o léčivých prostředcích, jejichž výdej je vázán 
na lékařský předpis a které jsou poskytovány z nekomerčního zdroje.

Pozměňovací návrh 283
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h– odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy musí po držiteli 
rozhodnutí o registraci požadovat, aby na 
registrované internetové stránce uvedl 
tato prohlášení:
- [název držitele rozhodnutí o registraci] je 
zodpovědný za informace poskytované na 
této internetové stránce.
- „Pokud se domníváte, že poskytovaná 
informace není v souladu se zákonem, 
kontaktujte příslušný vnitrostátní orgán.“
- „Negativní vedlejší účinky léků na 
předpis sdělte svému lékaři, lékárníkovi, 
zdravotnickému pracovníkovi nebo 
příslušnému vnitrostátnímu orgánu.“
- „Informace o lécích na předpis 
registrovaných ve Společenství naleznete 
na následující internetové adrese: [odkaz 
na databázi Eudrapharm].“

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h– odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Registrované internetové stránky 
obsahují u horního okraje každé 
internetové stránky upozornění 
informující veřejnost, že informace na 
této stránce uvedené byly vytvořeny 
držitelem rozhodnutí o registraci, přičemž 
se uvede jeho název. Odkaz na databázi 
EudraPharm o léčivých přípravcích bude 
rovněž součástí tohoto upozornění.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé internetových stránek obsahujících informace o léčivých prostředcích, jejichž výdej 
je vázán na lékařský předpis, musí být jasně informováni o tom, že tyto informace byly 
vytvořeny držitelem rozhodnutí o registraci. Odkaz na databázi Eudrapharm zajistí 
uživatelům přímý a snadný přístup k porovnatelným informacím o léčivých prostředcích, 
jejichž výdej je vázán na lékařský předpis a které jsou poskytovány z nekomerčního zdroje, 
což zajistí větší transparentnost.

Pozměňovací návrh 285
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 i – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) povinnost zavést systémy pro 
vyřizování stížností a účinné mechanismy 
pro zajištění nápravy s cílem vyřešit 
stížnosti spotřebitelů a zajistit 
spravedlivou náhradu pro poškozené.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné zavést odkaz na systém pro vyřizování stížností a zajištění nápravy s cílem chránit 
spotřebitele a poskytnout jim nástroje pro prosazování jejich práv a dosažení náhrady 
v případě klamavých informací. Klamavé informování o lécích na předpis může být závažné 
dopady pro veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 286
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 i – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní uveřejnění názvu
držitele rozhodnutí o registraci 
zodpovědného za šíření nevyhovujících 
informací o léčivém přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o účinné a odrazující opatření, které by přispělo k zajištění souladu s právními 
předpisy.

Pozměňovací návrh 287
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 i – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci byli zastoupeni 
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a vyslechnuti při šetření jakéhokoli 
případu, v němž jsou obviněni 
z nedodržování ustanovení uvedených 
v této hlavě. Držitelé rozhodnutí 
o registraci mají právo podat proti 
jakémukoliv rozhodnutí opravný 
prostředek k soudnímu či jinému orgánu. 
Během řízení o opravném prostředku se 
šíření informací pozastaví, dokud 
odpovědný orgán nerozhodne v opačném 
smyslu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší účinnost a transparentnost procesu. 
Držitelé rozhodnutí o registraci by v případě, že budou mít za to, že obvinění z nedodržování 
ustanovení nejsou opodstatněná, měli mít právo se hájit. Pro ochranu široké veřejnost před 
informacemi, jež by mohly porušovat ustanovení této hlavy, je nezbytné, aby bylo šíření 
pozastaveno okamžitě po přijetí rozhodnutí příslušným orgánem. Toto pozastavení by mělo 
být ukončeno pouze v případě, že o tom rozhodne orgán zodpovědný za posouzení opravného 
prostředku držitele rozhodnutí o odvolání.

Pozměňovací návrh 288
Peter Liese, Anja Weisgerber, Elena Oana Antonescu, Thomas Ulmer, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 j – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uchovávali k dispozici orgánům nebo 
subjektům odpovědným za sledování 
informací o léčivých přípravcích vzorky 
všech informací rozšířených v souladu 
s touto hlavou spolu s informacemi 
o množství, v jakém byly rozšířeny, 
s přehledem o tom, kterým osobám byly 
určeny, jakým způsobem byly šířeny a ke 
kterému dni byly poprvé šířeny;

a) uchovávali k dispozici příslušným 
orgánům nebo subjektům odpovědným za 
sledování informací o léčivých přípravcích, 
které tyto informace předem schválily,
vzorky všech informací poskytovaných
v souladu s touto hlavou spolu 
s informacemi o množství, v jakém byly 
poskytnuty, s přehledem o tom, kterým 
osobám byly určeny, jakým způsobem byly 
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poskytnuty a ke kterému dni byly poprvé 
poskytnuty;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 j – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovali orgánům nebo subjektům 
odpovědným za sledování informací 
o léčivých přípravcích informace a pomoc, 
které požadují pro výkon svých povinností;

c) poskytovali orgánům nebo subjektům 
odpovědným za sledování informací 
o léčivých přípravcích informace, finanční 
zdroje a pomoc, které požadují pro výkon 
svých povinností;

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly pro plnění svých úkolů obdržet přiměřené finanční zdroje.

Pozměňovací návrh 290
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 2 j – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) poskytovali orgánům nebo subjektům 
odpovědným za sledování informací 
o léčivých přípravcích informace a pomoc, 
které požadují pro výkon svých povinností;

c) poskytovali orgánům nebo subjektům 
odpovědným za sledování informací 
o léčivých přípravcích informace, finanční 
zdroje a pomoc, které požadují pro výkon 
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svých povinností;

Or. en

Odůvodnění

Příslušné orgány by měly pro plnění svých úkolů obdržet přiměřené finanční zdroje.

Pozměňovací návrh 291
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 (nový)
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 j – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zavedli systémy pro vyřizování stížností 
a účinné mechanismy pro zajištění 
nápravy s cílem vyřešit stížnosti 
spotřebitelů a zajistit spravedlivou 
náhradu pro poškozené.

Or. en

Odůvodnění

Klamavé informování o léčivých přípravcích na předpis může mít závažné dopady na veřejné 
zdraví. Je nezbytné zavést odkaz na systém pro vyřizování stížností a zajištění nápravy s cílem 
chránit spotřebitele a poskytnout jim nástroje pro prosazování jejich práv a dosažení náhrady 
v případě klamavých informací.

Pozměňovací návrh 292
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 j – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy umožní uveřejnění názvu 
držitele rozhodnutí o registraci 
zodpovědného za šíření nevyhovujících 
informací o léčivém přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Mohlo by se jednat o účinné a odrazující opatření, které by přispělo k zajištění souladu 
s právními předpisy.

Pozměňovací návrh 293
Jiří Maštálka

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o homeopatických léčivých 
přípravcích uvedených v čl. 14 odst. 1, 
které byly klasifikovány jako přípravky, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, podléhají ustanovením této hlavy.

Informace o homeopatických a bylinných 
léčivých přípravcích uvedených v čl. 14 
odst. 1, které byly klasifikovány jako 
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, podléhají ustanovením 
této hlavy.

Or. en

Odůvodnění

Bylinné léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis by měly být 
začleněny do oblasti působnost této právní úpravy.
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Pozměňovací návrh 294
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o homeopatických léčivých 
přípravcích uvedených v čl. 14 odst. 1, 
které byly klasifikovány jako přípravky, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, podléhají ustanovením této hlavy.

Informace o homeopatických a bylinných 
léčivých přípravcích uvedených v čl. 14 
odst. 1, které byly klasifikovány jako
přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na 
lékařský předpis, podléhají ustanovením 
této hlavy.

Or. en

Odůvodnění

Bylinné léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na lékařský předpis by měly být 
začleněny do oblasti působnost této právní úpravy.

Pozměňovací návrh 295
Peter Liese, Anja Weisgerber, Thomas Ulmer, Elena Oana Antonescu, Miroslav 
Mikolášik, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do [insert specific date five years from the 
entry into force of amending directive] 
zveřejní Komise zprávu o zkušenostech 
získaných s prováděním této hlavy 
a rovněž posoudí, zda je třeba tuto hlavu 
přezkoumat. Komise předloží tuto zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě.

Do [insert specific date five years from the 
entry into force of amending directive] 
zveřejní Komise po konzultaci organizací 
pacientů a zástupců zdravotnických 
povolání zprávu o zkušenostech získaných 
s prováděním této hlavy a rovněž posoudí, 
zda je třeba tuto hlavu přezkoumat. Komise 
předloží tuto zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 296
Carl Schlyter

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 l – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do 12 měsíců od vstupu této směrnice 
v platnost Komise po provedení veřejných 
konzultací s organizacemi pacientů 
a spotřebitelů a lékařů a lékárníků 
předloží Evropskému parlamentu a Radě 
zprávu o hodnocení srozumitelnosti 
a přesnosti souhrnu údajů o přípravku 
a příbalových informací a jejich hodnoty 
pro širokou veřejnost a zdravotnické 
pracovníky. Na základě analýzy údajů 
a systematického přezkumu důkazů 
Komise v případě potřeby předloží návrhy 
na zlepšení rozvržení a obsahu souhrnu 
údajů o přípravku, aby se zajistila jejich 
hodnota jakožto zdroje informací pro 
širokou veřejnost a zdravotnické 
pracovníky.

Or. en

Odůvodnění

Pokud má Komise opravdu zájem zlepšit informování pacientů, měla by zlepšit rozvržení 
a obsah souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace.
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Pozměňovací návrh 297
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
 Článek 100 l a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100la
Příslušné vnitrostátní orgány 
koordinované agenturou organizují 
nezávislé kampaně na zvyšování 
gramotnosti v oblasti zdraví a léčby, a to 
na tato témata:
- racionální užívání léčivých přípravků: 
co je mezinárodní nechráněný název; co 
znamená analýza rizika a újmy; co je 
nežádoucí účinek léku; co dělat, pokud 
k takovému účinku dojde; jak podat 
zprávu o takovém účinku; co je 
dodržování;
- řádná správa věcí veřejných: co je střet 
zájmů; co je transparentnost;
- práva pacientů a spotřebitelů při 
klinických hodnoceních: co je klinické 
hodnocení; co je informovaný souhlas; 
jaká jsou vaše práva jako účastníka; jaké 
jsou náhradní koncové body.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj zdravotní gramotnosti veřejnosti je klíčový pro to, aby měl pacient a spotřebitel 
skutečně silné postavení, které povede k lepším podmínkám a výsledkům v oblasti zdraví. 
Přímé spontánní podávání zpráv ze strany pacienta rozvíjí multikulturní znalosti a je formou 
učení –přemýšlení a sebevyjádření přispívá ke zdravotní gramotnosti.
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Pozměňovací návrh 298
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Článek 100 l b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100lb
Příslušné vnitrostátní orgány 
koordinované agenturou organizují 
nezávislé preventivní informační akce 
v oblasti zdraví, zejména pokud jde 
o zdravotní determinanty a především 
prostřednictvím podpory veřejných 
kampaní týkajících se otázek, jako je
řešení závislosti, rizika alkoholismu 
a závislosti na návykových látkách (tabák, 
narkotika atd.), důvody pro zdravější 
výživu nebo pro pravidelnou tělesnou 
aktivitu atd.

Or. en

Odůvodnění

Mnoha nemocem a stavům lze předejít podporou zdravějšího životního stylu (zvýšení tělesné 
aktivity, méně stresu, racionální užívání léčivých přípravku ve snaze zabránit iatrogenitě
a závislosti nebo užívání drog) a opatření v oblasti výživy (méně alkoholu, méně tabáku, méně 
soli a cukru, méně tuku, vyšší konzumace zeleniny a ovoce atd.).

Pozměňovací návrh 299
Thomas Ulmer

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Bod odůvodnění 100 l c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100lc
Členské státy zajistí, aby první cyklus 
vysokoškolského vzdělávání 
zdravotnických pracovníků zajistil rozvoj 
jejich komunikačních dovedností 
a porozumění základům nových léčebných 
postupů.
Členské státy poskytují finanční podporu 
nezávislým střediskům pro informace 
o lécích, podporují vytváření nezávislých 
kontinuálních vzdělávacích programů pro 
zdravotnické pracovníky a rozvoj jejich 
dovedností v oblasti kritického hodnocení.
Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost Komise po veřejné konzultaci 
s členskými státy a za pokračování 
vzdělávacích programů pro zdravotnické 
pracovníky vypracuje komplexní zprávu 
o osvědčených postupech členských států.

Or. en

Odůvodnění

Informování pacientů a uspokojování jejich potřeb předpokládá vztah důvěry, interpersonální 
dialog a odborné znalosti, které jsou hlavní odpovědností zdravotnických pracovníků. 
Komunikační dovednosti zdravotnických pracovníků musí být rozvíjeny během jejich prvního 
cyklu vysokoškolského vzdělávání.

Pozměňovací návrh 300
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
 Článek 100 l c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100lc
Členské státy zajistí, aby první cyklus 
vysokoškolského vzdělávání 
zdravotnických pracovníků zajistil rozvoj 
jejich komunikačních dovedností 
a porozumění základům nových léčebných 
postupů.
Členské státy poskytují finanční podporu 
nezávislým střediskům pro informace 
o lécích, podporují vytváření nezávislých 
kontinuálních vzdělávacích programů pro 
zdravotnické pracovníky a rozvoj jejich 
dovedností v oblasti kritického hodnocení.
Do tří let od vstupu této směrnice 
v platnost Komise po veřejné konzultaci 
s členskými státy a za pokračování 
vzdělávacích programů pro zdravotnické 
pracovníky vypracuje komplexní zprávu 
o osvědčených postupech členských států.

Or. en

Odůvodnění

Informování pacientů a uspokojování jejich potřeb předpokládá vztah důvěry, interpersonální 
dialog a odborné znalosti, které jsou hlavní odpovědností zdravotnických pracovníků. 
Komunikační dovednosti zdravotnických pracovníků musí být rozvíjeny během jejich prvního 
cyklu vysokoškolského vzdělávání.


