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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden návrh aktu a na čtvrtém 
řádku ustanovení aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. Převzaté části 
ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá změnit, zatímco návrh 
aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. Případné vypuštění 
takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES 
o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0663),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0516/2008),

– s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě nazvané: Důsledky vstupu 
Lisabonské smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy 
(KOM(2009)0665),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3, článek 114 a čl. 168 odst. 4 písm. c) Smlouvy o fungování 
EU,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1 ze dne 
10. června 2009 a stanovisko Výboru regionů2 ze dne 7. října 2009,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2010),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a národním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C 306, 16.12.2009, s. 19.
2 Úř. věst. C
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Pozměňovací návrh 1

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 informacím o léčivých 
přípravcích, pokud jde o příbalové 
informace a informace v souhrnu údajů 
o přípravku. Takové neomluvitelné rozdíly 
v přístupu k informacím, které jsou 
veřejně přístupné v jiných členských 
státech, což škodí pacientům 
s chronickým onemocněním v některých 
členských státech, je třeba napravit.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Tato odlišná interpretace pravidel 
Společenství pro reklamu a vnitrostátních 
ustanovení o informacích má negativní 
dopad na jednotné používání pravidel 
Společenství pro reklamu a na účinnost 
ustanovení týkajících se informací 
o přípravku uvedených v souhrnu údajů 
o přípravku a v příbalové informaci. I přes 
plnou harmonizaci uvedených pravidel, 
jejímž cílem je zajistit stejnou úroveň 

(5) Tato odlišná interpretace pravidel 
Společenství pro poskytování informací 
pacientům a široké veřejnosti
a vnitrostátních ustanovení o informacích 
má negativní dopad na jednotné používání 
pravidel Společenství pro poskytování 
informací pacientům a široké veřejnosti
a na účinnost ustanovení týkajících se 
informací o přípravku uvedených 
v souhrnu údajů o přípravku a v příbalové 
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ochrany veřejného zdraví v celém 
Společenství, je dosažení tohoto cíle 
ohroženo, pokud jsou pro šíření těchto 
zásadních informací zavedena výrazně 
odlišná vnitrostátní pravidla.

informaci. I přes plnou harmonizaci 
uvedených pravidel, jejímž cílem je zajistit 
stejnou úroveň ochrany veřejného zdraví 
v celém Společenství, je dosažení tohoto 
cíle ohroženo, pokud jsou pro šíření těchto 
zásadních informací zavedena výrazně 
odlišná vnitrostátní pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by se neměla zaměřovat na reklamu, ale na zpřístupňování informací veřejnosti.

Pozměňovací návrh 3

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, přičemž je nezbytné 
klást důraz na práva a zájmy pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Centrem zájmu této pozměňující směrnice musí být pacienti a jejich zájmy. Nová ustanovení 
musí klást důraz na práva pacientů na informace a nikoli na práva farmaceutických 
společností na šíření informací.
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Pozměňovací návrh 4

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.

Or. en

Odůvodnění

i) Je nezbytné zdůraznit, že v zájmu nových ustanovení není nahradit vztah mezi pacientem 
a lékařem, ale pouze jej podpořit; tento pozměňovací návrh je v souladu s čl. 100d odst. 2 
písm. b) návrhu Komise. Je pravděpodobnější, že lépe informovaní pacienti budou v nezbytné 
léčbě pokračovat a budou rovněž lépe rozumět rozhodnutím týkajícím se jejich léčby. ii) 
Informace o léčivých přípravcích vázaných na lékařský předpis, jež poskytuje držitel 
rozhodnutí o registraci, by měly být součástí širší informační strategie v oblasti zdravotní 
gramotnosti. 
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Pozměňovací návrh 5

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.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nedávný vývoj v judikatuře je nezbytné zdůraznit, že ustanovení této směrnice 
neovlivňují práva jakékoli jiné osoby či organizace, zejména tisku nebo skupin pacientů, 
na vyjádření jejich názoru na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, pokud nejednají v zájmu farmaceutických společností či jejich jménem.

Pozměňovací návrh 6

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 

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
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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.

zpřístupněny držitelem rozhodnutí 
o registraci prostřednictvím specifických 
způsobů komunikace, aby se zabránilo 
situaci, kdy účinnost zákazu reklamy bude 
narušena nevyžádaným poskytováním 
informací veřejnosti. Poskytuje-li držitel 
rozhodnutí o registraci informace
prostřednictvím televize, rádia nebo novin, 
časopisů a podobných tiskovin, nejsou 
pacienti proti těmto nevyžádaným 
informacím chráněni, a proto by tento typ 
zpřístupňování informací  neměl být 
povolen. 

Or. en

Odůvodnění

(i) The amendment, in terms of replacing ''disseminate'' by ''make available'' applies 
throughout the text. Adopting it will necessitate corresponding changes throughout including 
replacing the ''the noun dissemination'' by ''making available''. (ii) Information by the 
marketing authorisation holder should be made available to those who are seeking such 
information themselves; i.e. the “pull principle” should apply. Where information is made 
available by the pharmaceutical company via newspapers, magazines and similar 
publications, patients are not protected from unsolicited information, therefore such 
publications should not be allowed.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Jelikož tato směrnice poprvé zavádí 
harmonizovaná pravidla pro poskytování 
informací široké veřejnosti o léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, měla by Komise po 
pěti letech od jejího vstupu v platnost 
posoudit její fungování a potřebu jejího 
přezkumu. Rovněž by mělo být stanoveno, 
že Komise vypracuje pokyny vycházející 
ze zkušeností členských států 
s monitorováním poskytování informací.

(15) Jelikož tato směrnice poprvé zavádí 
harmonizovaná pravidla pro poskytování 
informací široké veřejnosti o léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, měla by Komise po 
pěti letech od jejího vstupu v platnost 
posoudit její fungování a potřebu jejího 
přezkumu. Rovněž by mělo být stanoveno, 
že Komise ve spolupráci s organizacemi 
pacientů a zdravotnickými pracovníky 
vypracuje pokyny vycházející ze 
zkušeností členských států 
s monitorováním poskytování informací.
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Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Pokud jde o kritéria kvality 
informací poskytovaných široké veřejnosti 
a o pokyny pro přístup k obsahu webových 
stránek, měla by být Komise oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Postup projednávání ve výborech musí být sladěn se systémem aktů v přenesené pravomoci, 
jež zavádí článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (tj. Lisabonská smlouva).

Pozměňovací návrh 9

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

Aby se k věcem týkajícím se provádění a uplatňování této směrnice mohli vyjádřit i pacienti, 
měla by Komise konzultovat organizace pacientů.

Pozměňovací návrh 10

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 o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, jež splňují kritéria kvality a jsou 
držitelem rozhodnutí o registraci 
zpřístupněny široké veřejnosti a které 
podléhají ustanovením hlavy VIIIa.“

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytované pacientům a široké veřejnosti by měly splňovat hlavní kritéria kvality, 
která zajistí bezpečnost vzorku a ochranu veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 11

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 a další 
informační akce v zájmu veřejného zdraví, 
např. na informační kampaně o vzácných 
nemocech, prováděné průmyslem 
a schválené příslušnými orgány členských 
států.“;

Or. en
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Odůvodnění

There is a need to clarify type of campaigns that are allowed. These should be informational 
rather than promotional and they should address diseases that there might be limited 
available knowledge about that is accessible to patients such as rare diseases. A disease 
affecting fewer than 5 people in 10 000 is considered rare. In the EU it is estimated that 6-8% 
of the population is suffering from altogether 5-8000 distinct rare diseases. Pharmaceutical 
companies, thanks to their extensive research, have a vast knowledge on these diseases. In 
order to improve the knowledge of patients and the general public of rare diseases, industry 
should be allowed to provide information about them.

Pozměňovací návrh 12

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 vyžadují, aby držitel
rozhodnutí o registraci zpřístupnil, přímo 
i nepřímo prostřednictvím třetí strany, jež 
jedná jménem držitele rozhodnutí 
o registraci, informace určené široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace a způsob jejich zpřístupnění 
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

i) Ústředním bodem této směrnice by měli být pacienti, a proto je nezbytné její zaměření 
upravit: důraz je třeba klást na právo pacientů na přístup k informacím a nikoli na příležitost 
farmaceutických společností šířit informace. ii) Veřejnost musí být srozuměna se skutečností, 
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že informace jsou zpřístupněny farmaceutickou společností: v případě, že informace 
zpřístupňuje třetí strana, musí být rovněž jasné, že tato třetí strana jedná jménem 
farmaceutické společnosti.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. 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.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na nedávný vývoj v judikatuře je nezbytné zdůraznit, že ustanovení této směrnice 
neovlivňují práva jakékoli jiné osoby či organizace, zejména tisku nebo skupin pacientů, 
na vyjádření jejich názoru na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, pokud nejednají v zájmu farmaceutických společností či jejich jménem.

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Držitel rozhodnutí o registraci smí široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům distribuovat 
tyto druhy informací o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících 

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky podléhající omezení výdeje 
na lékařský předpis, zpřístupňuje držitel 
rozhodnutí o registraci široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům souhrn údajů 
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omezení výdeje na lékařský předpis: 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. Tyto informace by měly být 
k dispozici v elektronické i tištěné podobě 
a ve formátu, jenž je přístupný lidem se 
zdravotním postižením.

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;

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

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 a spolehlivost informací; 

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;

b) informace o likvidaci nepoužitých 
léčivých přípravků či odpadu z léčivých 
přípravků, stejně jako odkaz na zavedený 
systém sběru; informace o cenách a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení nebo upozornění na 
nežádoucí účinky;

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.

c) 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; dříve než jsou tyto informace 
poskytnuty v souladu s čl. 20b odst. 1 
nařízení ES č. 726/2004, prověřuje je 
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agentura.
d) farmaceutické a předklinické zkoušky 
a klinická hodnocení příslušného léčivého 
přípravku, jež jsou uvedeny ve veřejně 
přístupné verzi hodnotící zprávy podle 
odstavce 1.

(Odkaz: přesunutí a změna čl. 100b písm. b)–d) návrhu)

Or. en

Odůvodnění

The Directive should be made patient-centred and therefore as a minimum requirement, the 
SPC, the package leaflet, and the publicly accessible version of the assessment report has to 
be made available to the general public.

Apart from the essential information made available pursuant to the first subparagraph of 
Article 100b, more detailed information may be made available for patients. (i) It has to be 
further emphasised that information should be presented in layman language while its quality 
is preserved. (ii)Medicines undoubtedly have an impact on the environment. Environmental 
information presented to the patients should be helped for them and point them towards right 
environmental practices instead of discouraging them from taking the medicine. (iii)For the 
sake of clarity it has to be emphasised that information made available pursuant to point (c) 
is subject to prior vetting by the EMA in accordance with Article 20b (1) of Regulation EC 
(No) 726/2004. (iv)Patients should be given the opportunity to get information about the 
pharmaceutical and pre-clinical tests and the clinical trials. Considering, however, the 
commercial sensitivity of these tests and trials, pharmaceutical companies can not be obliged 
to make such test and trial documentation available; they, however, should be allowed to 
make that documentation public if they wish so.

Pozměňovací návrh 15

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, rádia nebo novin, 
časopisů a podobných tiskovin. Smí být 
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zpřístupněny pouze těmito způsoby Smí 
být zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Informace by měly být poskytovány tomu, kdo tyto informace vyhledává, tzn., že by měla být 
uplatňována zásada vyhledávání informací („pull principle“).  Pokud farmaceutická 
společnost poskytuje informace prostřednictvím novin, časopisů a podobných tiskovin, nejsou 
pacienti před nevyžádanými informacemi chráněni, proto by takové zveřejňování informací 
nemělo být povoleno.

Pozměňovací návrh 16

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 by měly být poskytovány tomu, kdo tyto informace vyhledávají, tzn., že by měla být 
uplatňována zásada vyhledávání informací („pull principle“).  Pokud farmaceutická 
společnost poskytuje informace prostřednictvím zdravotnických publikací, nejsou pacienti 
před nevyžádanými informacemi chráněni, proto by takové zveřejňování informací nemělo být 
povoleno.
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Pozměňovací návrh 17

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

Pacienti by měli mít příležitost kontaktovat farmaceutickou společnost, budou-li potřebovat 
dodatečné informace.

Pozměňovací návrh 18

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

Odůvodnění

Je třeba znovu zdůraznit rozdíl mezi informací a reklamou. Ačkoli článek 86 směrnice 
stanovuje definici reklamy a čl. 88 odst. 1 reklamu na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán 
na lékařský předpis, zakazuje, je pro větší přehlednost třeba zdůraznit, že o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, nelze poskytovat žádné propagační 
materiály.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Komise přijme nezbytná opatření pro 
provádění odstavců 1, 2 a 3. 

4) Komise v zájmu zajištění kvality 
informací poskytovaných široké veřejnosti 
a jednotlivcům přijme prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 100kb a s výhradou podmínek 
stanovených v článcích 100kc a 100kd 
nezbytná opatření pro uplatňování 
odstavců 1, 2 a 3. 

Tato opatření, jež mají za účel změnit jiné 
než podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním, se přijmou regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 
2a

Or. en

Odůvodnění

Postup projednávání ve výborech je třeba sladit se systémem aktů v přenesené pravomoci, jež 
zavádí článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (tj. Lisabonská smlouva).

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může s ohledem na technický 
pokrok tento odstavec změnit. Toto 
opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, se přijme regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 121 odst. 
2a.

Aby zohlednila technický pokrok, může 
Komise prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 100kb 
a na základě podmínek stanovených 
v článcích100kc a 100kd přijmout 
nezbytná opatření pro provádění tohoto 
odstavce.
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Or. en

Odůvodnění

Postup projednávání ve výborech musí být sladěn se systémem aktů v přenesené pravomoci, 
jež zavádí článek 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (tj. Lisabonská smlouva).

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. Po konzultaci s členskými státy, 
organizacemi pacientů a zdravotnickými 
pracovníky 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. Tyto pokyny obsahují 
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 pacienty, musí být do procesu vypracování 
pokynů zapojeny organizace pacientů.  Rozhodující je i stanovisko zdravotnických 
pracovníků, neboť ti jsou a měli by pro pacienty zůstat hlavním zdrojem informací o léčivých 
přípravcích na lékařský předpis.
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Pozměňovací návrh 22

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.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla dodržena zásada vyhledávání informací („pull principle“), a aby bylo možné 
zajistit, aby se informace o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, 
neobjevily na žádné internetové stránce s odlišným obsahem, měla by být možnost poskytovat 
informace týkající se léčivých přípravků omezena na internetové stránky s danou tematikou, 
jež jsou registrovány a spravovány farmaceutickými společnostmi v souladu s čl. 100h odst. 1 
pododstavcem 1.

Pozměňovací návrh 23

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 nevyžádaný obsah aktivně 
distribuovaný široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Internetové stránky mohou 
poskytovat videozáznamy, jestliže je to 
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užitečné pro bezpečné a účinné užívání 
léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

i) V závislosti na vzhledu internetových stránek by se pacienti, kteří stránky navštěvují 
pravidelně, mohli chtít na stránkách zaregistrovat, aby tak získali přístup k informacím, které 
hledali již dříve, nebo aby je mohli vyhledat rychleji; toto by ovšem bylo možné pouze s jejich 
výslovným předchozím souhlasem. ii) U určitých léčivých přípravků (např. inhalátorů) je 
užitečné využívat k předvedení jejich správného používání jiné materiály či nástroje, 
například krátký film.

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100ka

Konzultace s organizacemi pacientů

Ve věcech týkajících se provádění této 
směrnice a jejího uplatňování členskými 
státy konzultuje Komise organizace
pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Aby se k věcem týkajícím se provádění a uplatňování této směrnice mohli vyjádřit i pacienti, 
konzultuje Komise organizace pacientů.
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100kb
Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 100d odst. 4 
a 100f odst. 2 se svěří Komisi na období 5 
let od vstupu této směrnice v platnost. 
Komise vypracuje o přenesených 
pravomocích zprávu nejpozději 6 měsíců 
před koncem uvedeného 5letého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o období stejné délky, pokud 
toto přenesení Evropský parlament nebo 
Rada nezruší podle článku 100kc.

2. Jakmile Komise přijme akt v přenesené 
pravomoci, uvědomí o této skutečnosti 
současně Evropský parlament a Radu. 

3. Pravomoci přijímat akty v přenesené 
pravomoci jsou svěřeny Komisi 
s výhradou podmínek stanovených 
v článcích 100kc a 100kd.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být ve směrnici stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomoci.
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Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100kc
Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 100d 
odst. 4 a čl. 100f odst. 2 kdykoli zrušit. 
2. Orgán, který zahájil vnitřní postup 
vedoucí k rozhodnutí o zrušení přenesení 
pravomoci informuje druhý orgán 
a Komisi v přiměřené lhůtě před přijetím 
konečného rozhodnutí a uvede přenesené 
pravomoci, kterých by se zrušení mohlo 
týkat, a možné důvody pro toto zrušení.
3. Rozhodnutí o zrušení ukončuje 
přenesení pravomocí blíže určených 
v daném rozhodnutí. Nabývá účinku 
okamžitě nebo od pozdějšího data 
uvedeného v rozhodnutí. Rozhodnutí 
nemá vliv na platnost aktů v přenesené 
pravomoci, které jsou již v platnosti. 
Zveřejňuje se v Úředním věstníku 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být ve směrnici stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomoci.
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Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100kd
Námitky k aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou 
vznést námitky k aktu v přenesené 
pravomoci do tří měsíců od data 
oznámení.
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se toto období prodlouží o jeden 
měsíc.

2. Pokud do uplynutí této lhůty nevznese 
k aktu v přenesená pravomoci Evropský 
parlament ani Rada námitku, je zveřejněn 
v Úředním věstníku Evropské unie 
a vstupuje v platnost v den, který je v něm 
uveden.

3. Pokud Evropský parlament nebo Rada 
k aktu v přenesené pravomoci vznese 
námitku, tento akt nevstoupí v platnost. 
Orgán, který vznese námitku, uvede 
důvody pro vznesení námitky k aktu 
v přenesené pravomoci.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie musí být ve směrnici stanovena 
podrobná ustanovení o přenesení pravomoci.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Zpravodaj vítá návrh Komise o poskytování informací pacientům o léčivech, jejichž výdej je 
vázán na lékařský předpis (KOM(2008)0662–0663). Parlament a organizace sdružující 
pacienty takový návrh požadovaly již dlouhou dobu s cílem umožnit pacientům, aby byli lépe 
informováni o léčivech, jež jsou jim předepsána a jež užívají. 
Větší přístup pacientů ke kvalitním informacím přispěje k jejich lepšímu zdravotnímu stavu, 
neboť lépe informovaní pacienti budou spíše pokračovat v potřebné léčbě a budou lépe chápat 
rozhodnutí, která s jejich léčbou souvisí; proto tedy bude tento návrh, bude-li řádně 
formulován a proveden, přínosem. 
Cílem návrhu tedy nemůže být pouze harmonizace evropských právních předpisů, ale také 
zlepšení zdravotního stavu populace její větší informovaností o zdraví. Farmaceutický 
průmysl by měl ve zvyšování informovanosti o zdraví a podpoře dobrého zdravotního stavu 
populace hrát důležitou úlohu, ta však musí být jasně definována a jeho zapojení striktně 
regulováno, aby se zabránilo nadměrné spotřebě léčivých přípravků z komerčních důvodů. 
V souvislosti se stávajícím právním rámcem a situací v Evropě, co se týče přístupu pacientů 
k informacím o léčivech vydávaných pouze na lékařský předpis, existuje mnoho problémů. 
Rozdílné interpretace směrnice členskými státy způsobují, že pacienti v různých částech 
Evropy mají k vysoce kvalitním informacím o léčivých přípravcích různý přístup. 
V některých členských státech nemají snadný přístup ani k těm nejzákladnějším informacím 
o léčivých přípravcích, jež jsou jim předepsány. Tato situace je nepřijatelná a vytváří v Unii 
nerovnosti, co se týče zdravotního stavu populace.
Stávající nařízení není uzpůsobeno technickému vývoji a možnostem a problémům 
vznikajícím v souvislosti s internetem. Pacienti v Evropě již mají ničím neomezený přístup 
k nekontrolovaným a často nesprávným informacím o léčivých přípravcích vydávaných pouze 
na lékařský předpis, které mohou získat během několika sekund. Přístup ke kontrolovaným 
a bezpečným informacím o léčivých přípravcích na internetu je však pro většinu pacientů 
velmi omezen. To je zejména problém pro ty, kdo tyto informace potřebují ve svém 
mateřském jazyce.
Stávající a rozdílná interpretace směrnice soudy v Evropě ukazuje, že existují určité právní 
nejasnosti, které vytvářejí nejistotu o tom, jak by tato směrnice měla být prováděna a pro koho 
platí. Tuto skutečnost dokládá také její odlišné provádění v různých členských státech. Je 
proto nezbytné, aby byla patřičná ustanovení vyjasněna.
Celkově je tedy nezbytné, aby byla aktualizována ustanovení týkající se informací o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, a aby nová pravidla vstoupila brzy 
v platnost. 

Zpravodaj je však v návrhu Komise znepokojen několika body. Toto vysvětlující prohlášení 
upozorňuje na nejdůležitější změny, které jsou v návrzích zpráv předkládány.

 Návrh Komise se spíše než na právo pacientů na přístup ke kvalitním informacím 
zaměřuje na právo farmaceutických společností informace šířit. Zpravodaj proto 
navrhuje, aby bylo změněno zaměření návrhu a aby byly farmaceutické společnosti 
povinny poskytovat pacientům určité informace, čímž by se „právo pacientů na 
informace“ stalo jádrem těchto právních předpisů. Možnost poskytovat pacientům 
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informace však nesmí být farmaceutickými společnostmi využívána jako příležitost 
k reklamě; informace by měly skutečně sloužit zájmům pacientů. Zpravodaj si přeje, 
aby byl farmaceutický průmysl povinen zajistit, že evropským pacientům budou 
k dispozici a snadno dostupné určité základní informace o léčivých přípravcích 
vydávaných pouze na lékařský předpis, např. souhrn údajů o přípravku a příbalové 
informace. 

 Poskytování informací by mělo být založeno na zásadě vyhledávání informací („pull 
principle“), tzn. že informace by měly být poskytovány jen pacientům, kteří je sami 
vyhledávají. Způsoby poskytování informací by tak měly být pečlivěji voleny.
Zatímco úloha internetu roste, používání internetu a přístup k němu se v jednotlivých 
členských státech značně liší, nemluvě o rozdílech v internetové gramotnosti. 
Informace by proto měly být dostupné také pomocí tradičnějších způsobů, např. 
listovními zásilkami. 

 Pokud jde ovšem o využívání tištěných sdělovacích prostředků k poskytování 
informací, má zpravodaj určité výhrady. Informace v novinách a časopisech jsou 
dostupné všem, nikoli pouze těm, kteří informace sami vyhledávají. Pacienti tudíž 
nejsou před nevyžádanými informacemi chráněni. Zpravodaj proto navrhuje, aby 
možnost poskytování informací farmaceutickými společnostmi v novinách, časopisech 
a podobných tiskovinách byla vypuštěna. 

 Zpravodaj si také přeje jasnější rozlišení mezi reklamou a informací. Ačkoli článek 86 
směrnice stanovuje definici reklamy a čl. 88 odst. 1 zakazuje reklamu na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, je pro větší přehlednost 
nezbytné zdůraznit, že o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský 
předpis, nelze poskytovat žádné propagační materiály.

 Aby nedošlo k nedorozumění, je nezbytné zdůraznit, že ustanovení této směrnice by se 
vztahovala pouze na farmaceutické společnosti a za žádných okolností by 
neovlivňovala právo tisku nebo pacientů a jejich organizací na vyjádření jejich názoru 
na určité léčivé přípravky a léčbu, pokud jednají nezávisle a nikoli v zájmu 
farmaceutických společností, na jejich pokyn či jejich jménem. Toto nařízení je 
o farmaceutickém odvětví a nikoli rozsáhlejší nařízení, jež by postihovalo svobodu 
projevu či svobodu tisku. 

 Aby se k těmto záležitostem mohli vyjádřit i pacienti, měly by se do provádění této 
směrnice a nařízení aktivně zapojit organizace pacientů. Zpravodaj vítá myšlenku 
vypracování pokynů a kodexu chování týkajících se informací poskytovaných 
pacientům a chce, aby Komise spolupracovala s organizacemi pacientů při jejich 
vypracovávání.

 Je třeba zdůraznit význam vztahu mezi lékařem a pacientem. Nejdůležitějším zdrojem 
informací o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, je 
předepisující lékař, který by jím i měl zůstat. Tento vztah má zásadní význam a další 
prostředky poskytování informací ho mohou pouze doplňovat.   

 Pokud jde o rozsah informací, zpravodaj vítá skutečnost, že je zveřejňována veřejně 
přístupná verze hodnotící zprávy. Domnívá se ovšem, že pro příslušné léčivé 
přípravky by mohly být dostupné také výsledky farmaceutických a předklinických 
zkoušek a klinických hodnocení. Vzhledem k obchodní citlivosti informací by po 
farmaceutických společnostech nemělo být zveřejňování těchto informací 
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požadováno, ale protože tyto informace mohou být pro pacienty a jejich organizace 
hodnotné, nemělo by být jejich poskytování zakázáno. 

Dáme-li jednotlivé návrhy do souvislosti, zpravodaj zdůrazňuje, že informace o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, poskytované pacientům by měly být 
součástí širší strategie „informace pro pacienty“ a širší strategie v oblasti zdravotní 
gramotnosti. Pacienti a všichni zájemci by měli být schopni nalézt přesné a objektivní 
informace o zdravém životním stylu, předcházení nemocem a o určitých nemocech či různých 
možnostech léčby. To ovšem sahá nad rámec stávajícího návrhu a zprávy. Zpravodaj nicméně 
očekává, že Komise v blízké budoucnosti předloží nový návrh, jenž bude součástí širší 
strategie „informace pro pacienty“ a jenž tento návrh doplní.


