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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava, 
čo pomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby 
alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy 
tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.

V treťom riadku záhlavia každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
týkajúceho sa platného aktu, ktorý sa má zmeniť návrhom aktu, je uvedený 
platný akt a vo štvrtom riadku je uvedené príslušné ustanovenie tohto aktu.
Časti prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2001/83/ES, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch, pokiaľ 
ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis
(KOM(2008)0663 – C6-0516/2008 – 2008/0256(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0663),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0516/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom  Dôsledky 
nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 
rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665)),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3, článok 114 a článok 168 ods. 4c) Zmluvy o fungovaní 
EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 10. júna 
20091 a stanovisko Výboru regiónov zo 7. októbra 20092,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný 
trh a ochranu spotrebiteľa (A7-0000/2010),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 
parlamentom členských štátov.

                                               
1 Ú. v. EÚ L 306, 16. 12. 2009, s. 19.
2  Ú. v. EÚ C
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Na základe článku 88a smernice 
2001/83/ES Komisia 20. decembra 2007 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
oznámenie o „Správe o súčasných 
postupoch v súvislosti so zabezpečovaním 
informácií o liekoch pre pacientov“. V tejto 
správe sa dospelo k záveru, že členské 
štáty prijali rôzne pravidlá a postupy, 
pokiaľ ide o poskytovanie informácií, čo 
má za následok, že pacienti a široká 
verejnosť majú nerovnaký prístup k 
informáciám o liekoch.

(3) Na základe článku 88a smernice 
2001/83/ES Komisia 20. decembra 2007 
predložila Európskemu parlamentu a Rade 
oznámenie o „Správe o súčasných 
postupoch v súvislosti so zabezpečovaním 
informácií o liekoch pre pacientov“. V tejto 
správe sa dospelo k záveru, že členské 
štáty prijali rôzne pravidlá a postupy, 
pokiaľ ide o poskytovanie informácií, čo 
má za následok, že pacienti a široká 
verejnosť nemajú rovnaký prístup k 
informáciám o liekoch, pokiaľ ide o 
informácie v príbalovom letáku a 
v súhrne charakteristických vlastností 
výrobku. Tieto neopodstatnených rozdiely 
v prístupe k informáciám, ktoré sú verejne 
dostupné v iných členských štátoch, treba 
odstrániť, pretože poškodzujú pacientov 
s chronickými ochoreniami z niektorých 
členských štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Tieto nezrovnalosti v interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a medzi vnútroštátnymi 
ustanoveniami o informáciách majú 
negatívny vplyv na jednotné uplatňovanie 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
reklamy a na účinnosť ustanovení o 
informáciách o produkte obsiahnutých v 
súhrne charakteristických vlastností 

(5) Tieto nezrovnalosti v interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
poskytovania informácií pacientom a 
širokej verejnosti a medzi vnútroštátnymi 
ustanoveniami o informáciách majú 
negatívny vplyv na jednotné uplatňovanie 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich sa 
poskytovania informácií pacientom a 
širokej verejnosti a na účinnosť ustanovení 
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výrobku a v príbalovom letáku. Hoci sú 
tieto pravidlá úplne harmonizované, aby 
zabezpečili rovnakú úroveň ochrany 
verejného zdravia v rámci Spoločenstva, 
tento cieľ je ohrozený, ak sa povolia 
výrazne odlišné vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa šírenia zásadných informácií.

o informáciách o produkte obsiahnutých v 
súhrne charakteristických vlastností 
výrobku a v príbalovom letáku. Hoci sú 
tieto pravidlá úplne harmonizované, aby 
zabezpečili rovnakú úroveň ochrany 
verejného zdravia v rámci Spoločenstva, 
tento cieľ je ohrozený, ak sa povolia 
výrazne odlišné vnútroštátne pravidlá 
týkajúce sa šírenia zásadných informácií.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by sa nemala zameriavať na reklamu, ale na sprístupňovanie informácií verejnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Vzhľadom na uvedené a pri zohľadnení 
technologického pokroku, pokiaľ ide o 
moderné komunikačné nástroje, a 
skutočnosti, že pacienti v rámci Európskej 
únie sa stali čoraz aktívnejšími, pokiaľ ide 
o zdravotnú starostlivosť, je potrebné 
zmeniť a doplniť existujúce právne 
predpisy s cieľom zmenšiť rozdiely v 
prístupe k informáciám a umožniť 
dostupnosť kvalitných, objektívnych a 
nepropagačných informácií o liekoch.

(7) Vzhľadom na uvedené a pri zohľadnení 
technologického pokroku, pokiaľ ide o 
moderné komunikačné nástroje, a 
skutočnosti, že pacienti v rámci Európskej 
únie sa stali čoraz aktívnejšími, pokiaľ ide 
o zdravotnú starostlivosť, je potrebné 
zmeniť a doplniť existujúce právne 
predpisy s cieľom zmenšiť rozdiely v 
prístupe k informáciám a umožniť 
dostupnosť kvalitných, objektívnych a 
nepropagačných informácií o liekoch tým, 
že sa zdôraznia práva a záujmy pacientov..

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúca doplňujúca smernica sa musí zamerať na pacientov a na ich záujmy. V nových 
ustanoveniach sa musí zdôrazniť právo pacientov na informácie namiesto práva 
farmaceutických spoločností na šírenie informácií.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
dôležitými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám. 
Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu 
byť cenným zdrojom nepropagačných 
informácií o svojich liekoch. Touto 
smernicou by sa preto mal ustanoviť 
právny rámec pre rozširovanie
špecifických informácií o liekoch zo strany 
držiteľov rozhodnutia o registrácii 
určených širokej verejnosti. Zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis 
určenej širokej verejnosti by sa mal 
zachovať.

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
hlavnými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám. 
Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu 
byť cenným zdrojom nepropagačných 
informácií o svojich liekoch. Touto 
smernicou by sa preto mal ustanoviť 
právny rámec pre sprístupňovanie
špecifických informácií o liekoch zo strany 
držiteľov rozhodnutia o registrácii 
určených širokej verejnosti v súvislosti s
širšou stratégiou zameranou na 
informovanie pacientov. Zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis 
určenej širokej verejnosti by sa mal 
zachovať. Ustanovenia tejto smernice 
týkajúce sa sprístupňovania informácií 
držiteľmi rozhodnutia o registrácii sa 
nedotýkajú vzťahu medzi pacientmi a ich 
lekármi a mali by prispieť k lepšej 
informovanosti pacientov. V záujme lepšej 
informovanosti pacientov a v konečnom 
dôsledku dosiahnutia lepších zdravotných 
výsledkov pacientov treba zvýšiť kvalitu a 
presnosť informácií.

Or. en

Odôvodnenie

(i) Treba zdôrazniť, že nové ustanovenia nemajú nahradiť vzťah medzi pacientom a lekárom, 
majú ho iba  upevniť. Je to v súlade s článkom 100d ods. 2 bod b) návrhu Komisie. U lepšie 
informovaných pacientov je vyššia pravdepodobnosť, že budú pokračovať v potrebnej liečbe a 
rýchlejšie pochopia rozhodnutia týkajúce sa ich liečby. (ii) Informácie držiteľa rozhodnutia o 
registrácii týkajúce sa liekov viazaných na predpis by mali byť súčasťou širšej informačnej a 
osvetovej stratégie v oblasti zdravia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V súlade so zásadou proporcionality je 
vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tejto 
smernice na lieky viazané na lekársky 
predpis, keďže súčasné pravidlá 
Spoločenstva za určitých podmienok 
umožňujú reklamu určenú pre širokú 
verejnosť týkajúcu sa liekov, ktoré nie sú 
viazané na lekársky predpis. 

(9) V súlade so zásadou proporcionality je 
vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tejto 
smernice na sprístupňovanie informácií o 
liekoch viazaných na lekársky predpis 
držiteľmi rozhodnutia o registrácii, keďže 
súčasné pravidlá Spoločenstva za určitých 
podmienok umožňujú reklamu určenú pre 
širokú verejnosť týkajúcu sa liekov, ktoré 
nie sú viazané na lekársky predpis. 
Ustanovenia tejto smernice sa nedotýkajú 
práva ktorejkoľvek inej osoby či 
organizácie, najmä tlače alebo pacientov 
či organizácií pacientov, na vyjadrenie ich 
názorov na lieky viazané na lekársky 
predpis za predpokladu, že konajú 
nezávisle a nekonajú priamo či nepriamo 
v mene, na pokyn alebo v záujme držiteľa 
rozhodnutia o registrácii.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s nedávnym vývojom udalostí v judikatúre treba zdôrazniť, že ustanovenia tejto 
smernice nezasahujú do práva ktorejkoľvek inej osoby či organizácie, najmä tlače či skupín 
pacientov, na vyjadrenie ich názoru na lieky viazané na lekársky predpis, pokiaľ nekonajú v 
záujme či v mene farmaceutických spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Informácie určené širokej verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis by 
sa mali poskytovať iba prostredníctvom 
osobitných komunikačných kanálov 
vrátane internetu a publikácií týkajúcich 

(12) Informácie určené širokej verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis by 
sa mali sprístupniť držiteľom rozhodnutia 
o registrácii iba prostredníctvom 
osobitných komunikačných kanálov, aby sa 
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sa zdravia, aby sa predišlo narušeniu 
účinnosti zákazu reklamy nevyžiadaným 
poskytovaním informácií verejnosti. Ak sa
informácie šíria prostredníctvom televízie 
alebo rozhlasu, pacienti nie sú pred 
takýmito nevyžiadanými informáciami 
chránení, a takéto rozširovanie by sa preto 
nemalo umožniť.

predišlo narušeniu účinnosti zákazu 
reklamy nevyžiadaným poskytovaním 
informácií verejnosti. Ak držiteľ 
rozhodnutia o registrácii sprístupňuje 
informácie prostredníctvom televízie, 
rozhlasu alebo novín, časopisov a 
podobných publikácií, pacienti nie sú pred 
takýmito nevyžiadanými informáciami 
chránení, a takéto sprístupňovanie 
informácií by sa preto nemalo umožniť. 

Or. en

Odôvodnenie

(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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Keďže touto smernicou sa po prvýkrát 
zavádzajú harmonizované pravidlá 
poskytovania informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis širokej 
verejnosti, Komisia by mala po piatich 
rokoch po nadobudnutí jej účinnosti 
posúdiť jej fungovanie a potrebu jej 
preskúmania. Tiež by sa malo stanoviť, že 
Komisia vypracuje usmernenia 
vychádzajúce zo skúseností členských 
štátov s monitorovaním informácií.

(15) Keďže touto smernicou sa po prvýkrát 
zavádzajú harmonizované pravidlá 
poskytovania informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis širokej 
verejnosti, Komisia by mala po piatich 
rokoch po nadobudnutí jej účinnosti 
posúdiť jej fungovanie a potrebu jej 
preskúmania. Tiež by sa malo stanoviť, že 
Komisia v spolupráci s organizáciami 
pacientov a odbornými zdravotníckymi 
pracovníkmi vypracuje usmernenia 
vychádzajúce zo skúseností členských 
štátov s monitorovaním informácií.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže cieľovou skupinou informácií sú pacienti, do procesu vypracúvania usmernení treba 
zahrnúť organizácie pacientov. Rozhodujúce je aj stanovisko odborných zdravotníckych 
pracovníkov, pretože pre pacientov sú a mali by aj naďalej byť hlavným zdrojom informácií o 
liekoch na predpis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Pokiaľ ide o kritériá kvality 
informácií poskytovaných širokej 
verejnosti a usmernenia týkajúce sa 
dostupnosti obsahu internetových stránok, 
Komisia by mala byť zmocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Postup vo výboroch musí byť zosúladený so systémom prijímania delegovaných aktov 
zavedeným článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (t. j. Lisabonskou zmluvou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 15b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15b) Komisia by mala v otázkach 
týkajúcich sa vykonávania tejto smernice 
a jej uplatňovania členskými štátmi 
konzultovať s organizáciami pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme toho, aby bolo vypočuté aj stanovisko pacientov k otázkam týkajúcim sa 
vykonávania a uplatňovania tejto smernice, musí Komisia konzultovať s organizáciami 
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pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 2 – zarážka 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

informácie poskytované držiteľom 
rozhodnutia o registrácii širokej verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
ktoré sú predmetom ustanovení hlavy 
VIIIa.“

informácie, ktoré spĺňajú kritériá kvality a 
ktoré sú sprístupnené držiteľom 
rozhodnutia o registrácii širokej verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
ktoré sú predmetom ustanovení hlavy 
VIIIa.“

Or. en

Odôvodnenie

Informácie poskytované pacientom a širokej verejnosti musia spĺňať základné kritéria kvality, 
aby sa zabezpečila bezpečnosť systému a chránilo verejné zdravie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2
Smernica 2001/83/ES
Článok 88 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„4. Zákaz uvedený v odseku 1 sa 
neuplatňuje na očkovacie kampane a iné 
kampane organizované v záujme verejného 
zdravia priemyselným odvetvím a 
schválené príslušnými orgánmi členských 
štátov.“;

„4. Zákaz uvedený v odseku 1 sa 
neuplatňuje na očkovacie kampane a iné 
informačné kampane organizované v 
záujme verejného zdravia priemyselným 
odvetvím a schválené príslušnými orgánmi 
členských štátov, ako napríklad 
informačné kampane o zriedkavých 
ochoreniach.“;

Or. en
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Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty umožnia držiteľovi
rozhodnutia o registrácii šíriť, buď priamo 
alebo nepriamo prostredníctvom tretej 
strany, informácie určené širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom o registrovaných 
liekoch viazaných na lekársky predpis za 
predpokladu, že spĺňajú ustanovenia tejto 
hlavy. Takéto informácie sa nepovažujú za 
reklamu na účely uplatňovania hlavy VIII.

1. Členské štáty žiadajú, aby držiteľ
rozhodnutia o registrácii sprístupňoval, 
buď priamo alebo nepriamo 
prostredníctvom tretej strany konajúcej v 
mene držiteľa rozhodnutia o registrácii, 
informácie určené širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis za 
predpokladu, že tieto informácie a spôsob, 
akým sú sprístupnené, spĺňajú ustanovenia 
tejto hlavy Takéto informácie sa 
nepovažujú za reklamu na účely 
uplatňovania hlavy VIII. V prípade, že sú 
takéto informácie sprístupnené, uvedie sa 
držiteľ rozhodnutia o registrácii a 
akákoľvek tretia strana, pričom 
akákoľvek tretia strana konajúca v mene 
držiteľa rozhodnutia o registrácii sa ako 
taká jasne označí.

Or. en

Odôvodnenie

(i)V centre záujmu smernice by mali byť pacienti, a preto treba jej zameranie upraviť. dôraz 
treba klásť na právo pacientov na prístup k informáciám a nie na príležitosť farmaceutických 
spoločností šíriť informácie (ii) Verejnosti musí byť zrejmé, že informácie sprístupňuje 
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farmaceutická spoločnosť. V prípade, že informácie sprístupňuje tretia strana, musí byť 
rovnako zrejmé, že táto tretia strana koná v mene farmaceutickej spoločnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100a – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Ustanovenia tejto smernice sa 
nedotýkajú práva ktorejkoľvek inej osoby 
či organizácie, najmä tlače alebo 
pacientov či organizácií pacientov, na 
vyjadrenie ich názorov na lieky viazané 
na lekársky predpis za predpokladu, že 
konajú nezávisle a nekonajú priamo či 
nepriamo v mene, na pokyn alebo v 
záujme držiteľa rozhodnutia o registrácii.

Or. en

Odôvodnenie

V súvislosti s nedávnym vývojom udalostí v judikatúre treba zdôrazniť, že ustanovenia tejto 
smernice nezasahujú do práva ktorejkoľvek inej osoby či organizácie, najmä tlače či skupín 
pacientov, na vyjadrenie ich názoru na lieky viazané na lekársky predpis, pokiaľ nekonajú v 
záujme či v mene farmaceutických spoločností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto druhy informácií o registrovaných 
liekoch viazaných na lekársky predpis sa 
môžu šíriť zo strany držiteľa rozhodnutia 
o registrácii širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom:

1. Pokiaľ ide o registrované lieky viazané 
na lekársky predpis, držiteľ rozhodnutia o 
registrácii sprístupní širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom súhrn 
charakteristických vlastností výrobku, 
označenie a príbalový leták lieku, ako sú 
schválené príslušnými orgánmi, a verejne 
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dostupnú verziu hodnotiacej správy 
vypracovanej príslušnými orgánmi. Tieto 
informácie budú sprístupnené 
v elektronickej i v tlačenej podobe 
a vo formáte dostupnom osobám so 
zdravotným postihnutím.

(a) súhrn charakteristických vlastností 
výrobku, označenie a príbalový leták lieku, 
ako sú schválené príslušnými orgánmi, 
a verejne dostupnú verziu hodnotiacej 
správy vypracovanej príslušnými orgánmi;

2. Tieto druhy informácií o 
registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis môže držiteľ rozhodnutia 
o registrácii sprístupniť širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom:

(b) informácie, ktoré neprekračujú rámec 
súhrnu charakteristických vlastností 
výrobku, označenia a príbalového letáku 
lieku, a verejne dostupnú verziu 
hodnotiacej správy vypracovanej 
príslušnými orgánmi, ale uvádzajú ich 
iným spôsobom;

(a) informácie, ktoré neprekračujú rámec 
súhrnu charakteristických vlastností 
výrobku, označenia a príbalového letáku 
lieku, a verejne dostupnú verziu 
hodnotiacej správy vypracovanej 
príslušnými orgánmi, ale uvádzajú ich 
spôsobom, ktorý je zrozumiteľný širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom, ale tak, aby 
nebola ohrozená kvalita a spoľahlivosť 
informácií;

(c) informácie o vplyve lieku na životné 
prostredie, cenách a faktické, informatívne 
oznamy a referenčný materiál súvisiaci 
napríklad so zmenami obalu alebo 
upozorneniami o nežiaducich reakciách;

(b) informácie týkajúce sa likvidácie 
nepoužitých liekov alebo odpadu z liekov, 
ako aj odkaz na akýkoľvek zavedený 
systém zberu,  informácie o cenách a 
faktické, informatívne oznamy a 
referenčný materiál súvisiaci napríklad so 
zmenami obalu alebo upozorneniami o 
nežiaducich reakciách;

(d) informácie týkajúce sa lieku ohľadom 
neintervenčných vedeckých štúdií alebo 
súvisiace opatrenia na prevenciu a liečbu 
alebo informácie, ktoré predstavujú liek v 
súvislosti so stavom, ktorému sa má 
predchádzať, alebo ktorý sa má liečiť.

(c) informácie týkajúce sa lieku ohľadom 
neintervenčných vedeckých štúdií alebo 
súvisiace opatrenia na prevenciu a liečbu 
alebo informácie, ktoré predstavujú liek v 
súvislosti so stavom, ktorému sa má 
predchádzať, alebo ktorý sa má liečiť. 
Agentúra tieto informácie pred ich 
sprístupnením preverí v súlade s článkom 
20b ods. 1 nariadenia (ES) č. 726/2004;
(d) farmaceutické a predklinické a 
klinické skúšky príslušného lieku, ktoré 
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sú obsiahnuté vo verejne dostupnej verzii 
hodnotiacej správy uvedenej v odseku 1.

(Odkaz: presunutie a zmena a doplnenie článku 100b; písm. b) až d) návrhu)

Or. en

Odôvodnenie

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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Informácie o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis rozširované
držiteľom rozhodnutia o registrácii širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom sa nesmú 
sprístupniť prostredníctvom televízie alebo
rozhlasu. Môžu sa sprístupniť iba týmito 
spôsobmi:

Informácie o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis 
sprístupnené držiteľom rozhodnutia o 
registrácii širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom sa nesmú sprístupniť 
prostredníctvom televízie, rozhlasu alebo 
novín, časopisov či podobných publikácií.
Môžu sa sprístupniť iba týmito spôsobmi:

Or. en
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Odôvodnenie

Informácie by mali byť sprístupnené pre tých, ktorí sami takéto informácie vyhľadávajú, čiže 
mala by sa uplatniť tzv. zásada aktívneho vyhľadávania. Ak farmaceutická spoločnosť 
poskytuje informácie prostredníctvom novín, časopisov a podobných publikácií, pacienti nie 
sú pred nevyžiadanými informáciami chránení, preto by takéto uverejňovanie informácie 
nemalo byť povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100c – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) prostredníctvom publikácií týkajúcich 
sa zdravia podľa definície členského 
štátu, ktorý ich vydáva, s výnimkou 
nevyžiadaného materiálu aktívne 
distribuovaného širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Informácie by mali byť sprístupnené pre tých, ktorí sami takéto informácie vyhľadávajú, čiže 
mala by sa uplatniť tzv. zásada aktívneho vyhľadávania. Ak farmaceutická spoločnosť 
poskytuje informácie prostredníctvom zdravotníckych publikácií, pacienti nie sú pred 
nevyžiadanými informáciami chránení, preto by takéto uverejňovanie informácie nemalo byť 
povolené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) poštovú alebo e-mailovú adresu, kam 
môžu občania zasielať svoje pripomienky 
držiteľovi rozhodnutia o registrácii.

(d) poštovú alebo e-mailovú adresu, kam 
môžu občania držiteľovi rozhodnutia o 
registrácii zasielať svoje pripomienky
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alebo žiadosti o ďalšie informácie.

Or. en

Odôvodnenie

Pacienti by mali mať príležitosť kontaktovať farmaceutickú spoločnosť so žiadosťou o 
dodatočné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 3 – písmeno aa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(aa) akékoľvek navádzanie na konzumáciu 
lieku či propagovanie jeho konzumácie;

Or. en

Odôvodnenie

Treba ďalej zdôrazniť rozdiel medzi informáciou a reklamou. Hoci v článku 86 sa vymedzuje 
reklama a v článku 88 ods. 1 sa zakazuje reklama na lieky viazané na lekársky predpis, v 
záujme jasnosti by sa malo zdôrazniť, že nemožno sprístupňovať žiaden propagačný materiál 
o liekoch viazaných na lekársky predpis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100d – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4) Komisia prijme opatrenia potrebné na 
vykonávanie odsekov 1, 2 a 3. 

(4) V záujme zabezpečenia kvality 
informácií, ktoré sú prístupné širokej 
verejnosti a jednotlivcom, Komisia prijme 
prostredníctvom delegovaných aktov v 
súlade s článkom 100kb a za podmienok 
stanovených v článku 100 kd opatrenia 
potrebné na uplatňovanie odsekov 1,2 a3.  
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Tieto opatrenia zamerané na zmenu a 
doplnenie nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením, sa prijmú v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 121 ods. 2a.

Or. en

Odôvodnenie

Postup vo výboroch musí byť zosúladený so systémom prijímania delegovaných aktov 
zavedeným článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (t. j. Lisabonskou zmluvou).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100f – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia môže tento odsek zmeniť a 
doplniť s cieľom zohľadniť technický 
pokrok. Uvedené opatrenie zamerané na 
zmenu a doplnenie prvkov tejto smernice, 
ktoré nemajú zásadný význam, sa prijme v 
súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 121 ods. 
2a.

S cieľom zohľadniť technický pokrok 
môže Komisia prijať prostredníctvom 
delegovaných aktov v súlade s článkom 
100 kb a za podmienok stanovených v 
článku 100 kc a 100 kd opatrenia 
potrebné na uplatňovanie tohto odseku.

Or. en

Odôvodnenie

Postup vo výboroch musí byť zosúladený so systémom prijímania delegovaných aktov 
zavedeným článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (t. j. Lisabonskou zmluvou).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100g – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po konzultácii s členskými štátmi 
Komisia vypracuje usmernenia k 
poskytovaniu informácií podľa tejto hlavy 
zahŕňajúce kódex správania pre držiteľov 
rozhodnutí o registrácii poskytujúcich 
informácie širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis. Komisia 
tieto pokyny vypracuje pri nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne ich 
aktualizuje na základe získaných 
skúseností.

2. Po konzultácii s členskými štátmi, 
organizáciami pacientov a odbornými 
zdravotníckymi pracovníkmi a inými 
zúčastnenými stranami Komisia vypracuje 
usmernenia k poskytovaniu informácií 
podľa tejto hlavy zahŕňajúce kódex 
správania pre držiteľov rozhodnutí o 
registrácii poskytujúcich informácie širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom o 
registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis. Usmernenia by mali 
obsahovať ustanovenia, ktorými sa 
zabezpečuje, že jednotlivci môžu 
príslušným orgánom predkladať sťažnosti 
na zavádzajúce postupy pri sprístupňovaní 
informácií. Komisia tieto pokyny 
vypracuje pri nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice a pravidelne ich aktualizuje na 
základe získaných skúseností.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže cieľovou skupinou informácií sú pacienti, do procesu stanovovania usmernení treba 
zapojiť aj organizácie pacientov.   Rozhodujúce je aj stanovisko odborných zdravotníckych 
pracovníkov, pretože pre pacientov sú a mali by aj naďalej byť hlavným zdrojom informácií o 
liekoch na predpis.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Po registrácii internetovej stránky môže 
držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytnúť 
informácie o lieku, ktoré stránka obsahuje, 
iným internetovým stránkam v 
Spoločenstve, ak obsah zostane rovnaký.

Po registrácii internetovej stránky môže 
držiteľ rozhodnutia o registrácii poskytnúť 
informácie o lieku, ktoré stránka obsahuje, 
iným internetovým stránkam v 
Spoločenstve, ktoré držiteľ rozhodnutia o 
registrácii zaregistroval v súlade s 
ustanoveniami prvého pododseku, ak 
obsah zostane rovnaký.

Or. en

Odôvodnenie

Ak má byť splnená zásada aktívneho vyhľadávania a má sa zabezpečiť, že informácie o 
liekoch viazaných na lekársky predpis sa neobjavia na iných nesúvisiacich internetových 
stránkach, možnosť sprístupňovať informácie týkajúce sa liekov by sa mala obmedzovať na 
internetové stránky zamerané konkrétne na túto tematiku, ktoré farmaceutické spoločnosti 
zaregistrovali a prevádzkujú v súlade s článkom 100h ods. 1 pododsek 1.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100h – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na internetových stránkach registrovaných 
v súlade s odsekom 1 nie je povolené 
zverejňovať mená jednotlivcov, ktorí majú 
k týmto internetovým stránkam prístup, ani 
zobrazovať nevyžiadané materiály aktívne
distribuované širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom. Uvedené internetové 
stránky nesmú obsahovať internetové 
televízne vysielanie.

Na internetových stránkach registrovaných 
v súlade s odsekom 1 nie je povolené 
zverejňovať mená jednotlivcov, ktorí majú 
k týmto internetovým stránkam prístup, bez 
ich výslovného predchádzajúceho 
súhlasu, ani zobrazovať nevyžiadaný
obsah distribuovaný širokej verejnosti 
alebo jednotlivcom. Internetové stránky 
môžu poskytovať videozáznam, ak je to 
užitočné pre bezpečné a efektívne využitie 
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lieku.

Or. en

Odôvodnenie

(i) V závislosti od dizajnu internetovej stránky sa môžu pacienti, ktorí ju pravidelne 
navštevujú, chcieť zaregistrovať alebo prihlásiť, aby mali prístup k informáciám, ktoré už 
predtým vyhľadali, alebo aby ich mohli vyhľadať rýchlejšie. toto možno samozrejme 
uskutočniť iba s ich výslovným predchádzajúcim súhlasom. (ii) V prípade istých liekov (napr. 
inhalátorov), pomôže názorne ukázať, ako sa liek správne používa, pomocou iných materiálov 
či nástrojov, napríklad pomocou krátkeho filmu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100 ka (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100ka

Konzultácie s organizáciami pacientov

Komisia konzultuje s organizáciami 
pacientov o otázkach týkajúcich sa 
vykonávania tejto smernice a jej 
uplatňovania členskými štátmi.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme toho, aby bolo vypočuté aj stanovisko pacientov k otázkam týkajúcim sa 
vykonávania a uplatňovania tejto smernice, musí Komisia konzultovať s organizáciami 
pacientov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100 kb (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100kb
Výkon delegovania právomocí

1. Právomoci na prijímanie delegovaných 
aktov uvedené v článkoch 100d ods. 4 a 
100f ods. 2 sa udelia Komisii na obdobie 5 
rokov od nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. Komisia vypracuje správu o 
delegovaných právomociach najneskôr 6 
mesiacov pred uplynutím 5-ročnej lehoty. 
Delegácia právomocí sa automaticky 
predlžuje o obdobia rovnakej dĺžky, 
pokiaľ Európsky parlament a Rada 
delegáciu nezrušia v súlade s článkom 
100kc.

2. Len čo Komisia prijme delegovaný akt, 
upovedomí o tejto skutočnosti súčasne 
Európsky parlament i Radu.

3. Právomoci na prijímanie delegovaných 
aktov sa udeľujú Komisii za podmienok 
stanovených v článkoch 100kc a 100kd.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia byť v smernici stanovené 
podrobné ustanovenia o delegovaní právomocí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100 kc (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100kc
Zrušenie delegovania právomocí

1. Delegovanie právomocí uvedené v 
článkoch 100d ods. 4 a 100f ods. 2 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť.
Inštitúcia, ktorá otvorila interný postup 
na rozhodnutie o tom, či bude zrušené 
delegovanie právomocí, musí o tom 
informovať druhú inštitúciu a Komisiu v 
primeranom časovom horizonte ešte pred 
prijatím konečného rozhodnutia, pričom 
uvedie právomoci, ktoré môžu byť 
predmetom zrušenia, ako aj možné dôvody 
zrušenia.
3. Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí konkrétne 
uvedených v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobudne účinnosť 
okamžite alebo dňom v ňom uvedeným. 
Neovplyvní to platnosť delegovaných 
aktov, ktoré už účinnosť nadobudli. 
Zverejňuje sa to v Úradnom vestníku 
Európskej únie.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia byť v smernici stanovené 
podrobné ustanovenia o delegovaní právomocí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Článok 100 kd (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 100kd
Námietky k delegovaným aktom

1. Európsky parlament alebo Rada môžu v 
lehote 3 mesiacov odo dňa oznámenia 
vzniesť k delegovanému aktu námietky.
Táto lehota môže byť na základe iniciatívy 
Európskeho parlamentu alebo Rady 
predĺžená o jeden mesiac.

2. Ak po uplynutí tejto lehoty ani 
Európsky parlament, ani Rada nevzniesli 
k delegovanému aktu námietku, tento akt 
sa zverejní v Úradnom vestníku Európskej 
únie a nadobudne účinnosť dňom v ňom 
uvedenom.

3. Ak Európsky parlament či Rada vznesú 
k delegovanému aktu námietku, akt 
nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá 
vzniesla námietku, uvedie dôvody, ktoré ju 
k tomu viedli.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie musia byť v smernici stanovené 
podrobné ustanovenia o delegovaní právomocí.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca víta návrh Komisie o poskytovaní informácií o liekoch viazaných na lekársky 
predpis pacientom (KOM(2008)0662-0663). Parlament a organizácie pacientov už dávno 
žiadajú o takýto návrh, ktorým by sa pacientom umožnilo získať lepšie informácie o liekoch, 
ktoré sú im predpísané a ktoré užívajú.
Zvýšeným prístupom ku kvalitným informáciám sa prispeje k dosiahnutiu lepších 
zdravotných výsledkov u pacientov, pretože je vyššia pravdepodobnosť, že lepšie 
informovaní pacienti budú pokračovať v potrebnej liečbe a lepšie pochopia rozhodnutia 
spojené s ich liečbou. Takže pokiaľ bude návrh riadne skoncipovaný a vykonávaný, prinesie 
pridanú hodnotu.
Cieľom návrhu preto nemôže byť iba harmonizácia európskych právnych predpisov, ale aj 
zlepšenie zdravia zvýšením zdravotnej gramotnosti. Farmaceutický priemysel zohráva v 
podpore zdravotnej gramotnosti a dobrého zdravia významnú úlohu, ale jeho úlohu treba 
jasne vymedziť a jeho pôsobenie prísne regulovať, aby sa zamedzilo obchodne motivovanej 
nadmernej konzumácii farmaceutických výrobkov.
Pokiaľ ide o prístup pacientov k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
vyskytuje sa mnoho problémov v súvislosti so súčasným právnym rámcom a situáciou v 
Európe. Pacienti z rôznych častí Európy majú v dôsledku rozdielnych interpretácií smernice 
zo strany členských štátov rozdielny prístup k vysokokvalitným informáciám o 
farmaceutických výrobkoch. V niektorých členských štátoch pacientom chýba jednoduchý 
prístup aj k tým najzákladnejším informáciám o farmaceutických výrobkoch, ktoré im boli 
predpísané. Táto situácia je neprijateľná a vedie k rozdielom v oblasti zdravia v rámci Únie.
Súčasné predpisy nie sú prispôsobené technickému pokroku a možnostiam a výzvam, ktoré 
prináša internet. Pacienti v Európe majú v priebehu niekoľkých sekúnd neobmedzené 
možnosti prístupu k nekontrolovaným a často nesprávnym informáciám o farmaceutických 
výrobkoch viazaných na lekársky predpis. Prístup ku kontrolovaným a bezpečným 
informáciám o farmaceutických výrobkoch na internete je však pre väčšinu pacientov veľmi 
obmedzený. Toto predstavuje problém predovšetkým pre tých, ktorí potrebujú informácie vo 
svojom materinskom jazyku.
Súčasné a rozličné interpretácie smernice zo strany súdov v celej Európe dokazujú, že existuje 
istá právna nejasnosť, ktorá vedie k neistote o spôsobe, akým by sa mala smernica vykonávať, 
a na koho sa vzťahuje. Dokazujú to aj rozdielne spôsoby, akými jednotlivé členské štáty 
smernicu vykonávali. Preto je rozhodujúce postarať sa o to, aby boli ustanovenia jasnejšie.
V súhrne je preto potrebné aktualizovať ustanovenia týkajúce sa informácií o predpisovaných 
farmaceutických výrobkoch a zabezpečiť, aby nové pravidlá nadobudli čoskoro účinnosť.
Spravodajca však má v súvislosti s návrhom Komisie isté obavy. Táto dôvodová správa 
zdôrazňuje najdôležitejšie zmeny, ktoré boli uvedené v návrhoch správ.

 Návrh Komisie sa skôr zameriava na právo farmaceutických spoločností šíriť 
informácie ako na právo pacienta na prístup ku kvalitným informáciám. Spravodajca 
preto navrhuje posunúť zameranie návrhu a prikázať farmaceutickým spoločnostiam, 
aby pacientom poskytovali určité informácie, a tým presunúť právo pacientov na 
informácie do centra právnych predpisov. Možnosť poskytovať informácie pacientom 
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nemôžu farmaceutické spoločnosti využívať ako príležitosť na reklamu; informácie by 
mali skutočne slúžiť záujmom pacientov. Spravodajca by bol rád, keby farmaceutický 
priemysel musel zabezpečiť, aby európskym pacientom boli k dispozícii a ľahko 
dostupné niektoré základné informácie o farmaceutických výrobkoch, ktoré sú viazané 
na lekársky predpis, napríklad súhrn údajov o výrobku a príbalové letáky.

 Poskytovanie informácií by malo byť založené na tzv. zásade aktívneho vyhľadávania, 
t. j. informácie by mali dostať k dispozícii tí pacienti, ktorí ich sami hľadajú. Preto 
kanály, prostredníctvom ktorých sa informácie poskytujú, by sa mali vyberať 
pozornejšie. Kým úloha internetu rastie, úroveň internetového pripojenia a prístup k 
nemu sa v rozličných členských štátoch veľmi líši, nehovoriac už o rozdieloch 
týkajúcich sa internetovej gramotnosti. Z toho dôvodu by sa mali informácie 
poskytovať „tradičnejšími“ kanálmi, napríklad aj prostredníctvom korešpondencie.

 Spravodajca má však výhrady, pokiaľ ide o využívanie tlačených médií ako 
informačných kanálov. Informácie v novinách alebo časopisoch majú k dispozícii 
všetci, nielen tí, ktorí ich sami hľadajú, t. j. pacienti nie sú chránení pred 
nevyžiadanými informáciami. Spravodajca preto navrhuje zrušiť možnosť, aby 
farmaceutické spoločnosti poskytovali informácie v novinách, časopisoch a 
podobných publikáciách.

 Spravodajca si tiež želá, aby sa urobil jasnejší rozdiel medzi reklamou a informáciami. 
Hoci v článku 86 smernice sa stanovuje vymedzenie reklamy a v článku 88 ods. 1 sa 
zakazuje reklama na lieky viazané na lekársky predpis, v záujme jasnosti by sa malo 
zdôrazniť, že propagačný materiál o liekoch viazaných na lekársky predpis by sa 
nemohol poskytovať.

 Aby sa zabránilo nedorozumeniam, musí sa zdôrazniť, že ustanovenia smernice by sa 
vzťahovali len na farmaceutické spoločnosti a v žiadnom prípade by nezasahovali do 
práva tlače ani pacientov a ich organizácií na vyjadrenie ich názorov na určité lieky a 
liečbu, ak konajú nezávisle, a nie v mene ani v záujme farmaceutických spoločností 
ani na základe ich pokynov. Toto je nariadenie týkajúce sa priemyslu, a nie 
všeobecnejšie nariadenie, ktoré zasahuje do slobody prejavu alebo slobody tlače atď.

 Do vykonávania smernice a nariadenia by sa mala aktívne zapojiť organizácia 
pacientov v záujme zohľadnenia ich názorov. Spravodajca víta myšlienku pripraviť 
usmernenia a kódex správania, pokiaľ ide o informácie, ktoré sa poskytujú pacientom, 
a želá si, aby Komisia pri príprave týchto usmernení a kódexu správania 
spolupracovala s organizáciami pacientov.

 Treba zdôrazniť dôležitosť vzťahu medzi lekárom a pacientom. Najdôležitejším 
zdrojom informácií o liekoch, ktoré sú viazané na lekársky predpis, je ─ a mal by aj 
naďalej zostať ─ predpisujúci lekár. Tento vzťah má zásadný význam a ostatné 
informačné kanály ho môžu len dopĺňať.

 Pokiaľ ide o rozsah informácií, spravodajca víta zverejnenie verejne dostupnej verzie 
hodnotiacej správy. Zastáva však názor, že aj farmaceutické a predklinické skúšky a 
klinické skúšky určitých liekov by sa mohli zverejniť.  Vzhľadom na komerčnú 
citlivosť takýchto informácií by sa farmaceutickým spoločnostiam nemohlo prikázať 
tieto informácie zverejniť, ale keďže tieto informácie môžu byť cenné pre pacientov a 
ich organizáciu, ich poskytovanie by sa nemalo zakazovať.
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Začlenením návrhov do kontextu spravodajca zdôrazňuje, že informácie pre pacientov o 
liekoch viazaných na lekársky predpis by mali byť súčasťou širšej stratégie poskytovania 
informácií pacientom a širšej stratégie zdravotnej gramotnosti. Pacienti a každý, kto má o to 
záujem, by mali byť schopní nájsť presné a nezaujaté informácie o zdravom životnom štýle, 
predchádzaní ochoreniam a konkrétnym chorobám a o rozličných možnostiach liečby. To 
však už samozrejme presahuje rozsah súčasného návrhu a správy. Spravodajca však očakáva, 
že v blízkej budúcnosti Komisia predloží nový návrh ako súčasť širšej stratégie poskytovania 
informácií pacientom a na doplnenie tohto návrhu.


