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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 Komisí.)

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 legislativního textu, 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

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) 
č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o 
humánních léčivých přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis
(KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0662),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6–517/2008),

– 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 výboru a Výboru 
regionů,

– 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.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků je řešit tyto 
problémy pomocí řady ustanovení, která 
mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, 
objektivních a spolehlivých 
nepropagačních informací o humánních 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis.

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků je řešit tyto 
problémy pomocí řady ustanovení, která 
mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, 
objektivních a spolehlivých 
nepropagačních informací o humánních 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, a zdůraznit 
práva a zájmy pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňující směrnice se musí zaměřit na pacienty a jejich zájmy, což se musí projevit i 
v pozměňujícím nařízení. Nová ustanovení pozměňující směrnice musí zdůrazňovat práva 
pacientů na informace, nikoli práva farmaceutických společností na šíření informací.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny.

(3) Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 20 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do 
20 dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny.
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Or. en

Odůvodnění

60 dnů je příliš dlouhá doba a může pacientům uškodit, zejména co se týče varování ohledně 
produktů. Aby tedy bylo zajištěno, že celý proces bude efektivnější, měla by být agentuře 
stanovena rozumnější lhůta pro vznášení námitek k předloženým informacím. 
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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 
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povinny poskytovat pacientům určité informace, čímž by se „právo pacientů na 
informace“ stalo jádrem těchto právních předpisů. Možnost poskytovat pacientům 
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 je 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 atd.. 

 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 
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zkoušek a klinických hodnocení. Vzhledem k obchodní citlivosti informací by po 
farmaceutických společnostech nemělo být zveřejňování těchto informací 
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.


