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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 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní 
liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad 
týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky, pokiaľ ide 
o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis
(KOM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0662),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0517/2008),

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade pod 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. 4 písm. c) Zmluvy o 
fungovaní EÚ,

– so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru a Výboru regiónov,

– 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.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Vložením novej hlavy VIIIa do 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 

(2) Vložením novej hlavy VIIIa do 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
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2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, sa na tieto obavy 
zameriava prostredníctvom rozličných 
ustanovení, ktoré sú určené na 
zabezpečenie dostupnosti kvalitných, 
objektívnych, spoľahlivých 
a nepropagačných informácií o humánnych 
liekoch, ktoré sú viazané na lekársky 
predpis.

2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, sa na tieto obavy 
zameriava prostredníctvom rozličných 
ustanovení, ktoré sú určené na 
zabezpečenie dostupnosti kvalitných, 
objektívnych, spoľahlivých 
a nepropagačných informácií o humánnych 
liekoch, ktoré sú viazané na lekársky 
predpis, a v ktorých sa kladie dôraz na 
práva a záujmy pacientov.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica, ktorou sa menia a dopĺňajú existujúce predpisy, sa musí zamerať na pacientov a 
ich záujmy a to sa musí odraziť aj v nariadení, ktorým sa menia a dopĺňajú existujúce 
predpisy. V nových ustanoveniach takejto smernice sa musí zdôrazniť právo pacientov na 
informácie namiesto práva farmaceutických spoločností na šírenie informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 20b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Agentúra môže vzniesť námietky 
k predloženým informáciám alebo k ich 
častiam z dôvodov, ktoré súvisia 
s nesplnením ustanovení hlavy VIIIa 
smernice 2001/83/ES, do 60 dní od prijatia 
oznámenia. Ak agentúra do 60 dní
nevznesie žiadne námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť.

(3) Agentúra môže vzniesť námietky 
k predloženým informáciám alebo k ich 
častiam z dôvodov, ktoré súvisia 
s nesplnením ustanovení hlavy VIIIa 
smernice 2001/83/ES, do 20 dní od prijatia 
oznámenia. Ak agentúra do 20 dní
nevznesie žiadne námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť.

Or. en

Odôvodnenie

60 dní je nadmerne dlhý čas a môže byť na úkor pacientov, najmä pokiaľ ide o varovania v 
súvislosti s niektorými výrobkami. Preto by sa mala v záujme zabezpečenia vyššej efektívnosti 
procesu stanoviť pre agentúru primeranejšia lehota na vznesenie námietky voči informáciám.
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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 
nemôžu farmaceutické spoločnosti využívať ako príležitosť na reklamu; informácie by 
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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.

Začlenením návrhov do kontextu spravodajca zdôrazňuje, že informácie pre pacientov o 
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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.


