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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Ashley Fox v mene skupiny ECR
Anja Weisgerber v mene poslaneckého klubu PPE

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
šírením kontrole zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
Týka sa to informácií o neintervenčných 
vedeckých štúdiách alebo o sprievodných 
opatreniach na prevenciu a liečbu alebo 
informácií, ktoré prestavujú liek 
v súvislosti so zdravotným stavom, 
ktorému sa má predchádzať, alebo ktorý sa 
má liečiť. V prípade humánnych liekov, 
ktoré sú povolené podľa hlavy II 
nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“).

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, 
že určité typy informácií podliehajú pred 
ich šírením kontrole zo strany 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
členských štátov. Týka sa to informácií 
o vedeckých štúdiách založených na 
pokusných pozorovaniach alebo o 
sprievodných opatreniach na prevenciu 
a liečbu alebo informácií, ktoré 
prestavujú liek v súvislosti so 
zdravotným stavom, ktorému sa má 
predchádzať, alebo ktorý sa má liečiť. 
V prípade humánnych liekov, ktoré sú 
povolené podľa hlavy II nariadenia (ES) 
č. 726/2004, by sa malo tiež ustanoviť, 
aby určité druhy informácií najprv 
preverila Európska agentúra pre lieky 
(ďalej len „agentúra“), pokiaľ by obsah 
týchto informácií už nebol preverený 
príslušným vnútroštátnym orgánom, a 
aby agentúra alebo príslušný 
vnútroštátny subjekt sledovali 
opatrenia, ktoré má výrobca prijať po 
oznámení nepriaznivých účinkov, a tiež 
aby sa následne bezodkladne 
aktualizovala literatúra.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je znížiť byrokratickú záťaž vyplývajúcu z požiadavky, aby všetky 
informácie o liekoch preverila agentúra.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
šírením kontrole zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
Týka sa to informácií o neintervenčných 
vedeckých štúdiách alebo o sprievodných 
opatreniach na prevenciu a liečbu alebo 
informácií, ktoré prestavujú liek 
v súvislosti so zdravotným stavom, 
ktorému sa má predchádzať, alebo ktorý sa 
má liečiť. V prípade humánnych liekov, 
ktoré sú povolené podľa hlavy II 
nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“).

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
sprístupnením kontrole zo strany 
príslušných vnútroštátnych orgánov 
členských štátov. Týka sa to informácií 
o neintervenčných vedeckých štúdiách 
alebo o sprievodných opatreniach na 
prevenciu a liečbu alebo informácií, ktoré 
prestavujú liek v súvislosti so zdravotným 
stavom, ktorému sa má predchádzať, alebo 
ktorý sa má liečiť. V prípade humánnych 
liekov, ktoré sú povolené podľa hlavy II 
nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“).

Or. en

Odôvodnenie

Smernica musí byť zameraná na pacienta. Preto držitelia rozhodnutí o registrácii musia 
sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti podľa zásady 
aktívneho vyhľadávania(„pull principle”), podľa ktorej pacienti a verejnosť majú v prípade 
potreby prístup k informáciám, v protiklade so zásadou nanútenej informácie („push 
principle“), podľa ktorej držitelia rozhodnutí o registrácii šíria informácie medzi pacientmi a 
širokou verejnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
šírením kontrole zo strany príslušných 

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
šírením kontrole zo strany príslušných 
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vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
Týka sa to informácií o neintervenčných 
vedeckých štúdiách alebo o sprievodných 
opatreniach na prevenciu a liečbu alebo 
informácií, ktoré prestavujú liek 
v súvislosti so zdravotným stavom, 
ktorému sa má predchádzať, alebo ktorý 
sa má liečiť. V prípade humánnych liekov, 
ktoré sú povolené podľa hlavy II 
nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“).

vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
V prípade humánnych liekov, ktoré sú 
povolené podľa hlavy II nariadenia (ES) 
č. 726/2004, by sa malo tiež ustanoviť, aby 
určité druhy informácií najprv preverila 
Európska agentúra pre lieky (ďalej len 
„agentúra“) a aby agentúra sledovala 
opatrenia, ktoré má výrobca prijať po 
oznámení nepriaznivých účinkov, a tiež 
aby sa následne aktualizovala literatúra.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný PDN sa týka informácií, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi počas 
registrácie liekov a ktoré sú v skutočnosti skrytými nanútenými (push) informáciami. Všetky 
relevantné informácie o štúdiách sa nachádzajú v príbalovom letáku pre pacienta a v súhrne 
charakteristík výrobku, ktorý sa predkladá pri schvaľovaní registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Ashley Fox v mene skupiny ECR
Anja Weisgerber v mene poslaneckého klubu PPE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich uverejnením preverí 
agentúra.

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich šírením preverí 
agentúra alebo príslušný vnútroštátny 
orgán.

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je znížiť byrokratickú záťaž vyplývajúcu z požiadavky, aby všetky 
informácie týkajúce sa liekov preverila agentúra.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich uverejnením
preverí agentúra.

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich sprístupnením
preverí agentúra.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica musí byť zameraná na pacienta. Preto držitelia rozhodnutí o registrácii musia 
sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti podľa zásady 
aktívneho vyhľadávania(„pull principle”), podľa ktorej pacienti a verejnosť majú v prípade 
potreby prístup k informáciám, v protiklade so zásadou nanútenej informácie („push 
principle“), podľa ktorej držitelia rozhodnutí o registrácii šíria informácie medzi pacientmi a 
širokou verejnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenia (ES) č. 726/2004
Článok 20b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Na účely odseku 1 držiteľ rozhodnutia o 
registrácii predloží agentúre vzor 
informácií, ktoré sa majú rozširovať.

2. Na účely odseku 1 držiteľ rozhodnutia o 
registrácii predloží agentúre vzor 
informácií, ktoré sa majú sprístupniť.
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Or. en

Odôvodnenie

Smernica musí byť zameraná na pacienta. Preto držitelia rozhodnutí o registrácii musia 
sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti podľa zásady 
aktívneho vyhľadávania(„pull principle”), podľa ktorej pacienti a verejnosť majú v prípade 
potreby prístup k informáciám, v protiklade so zásadou nanútenej informácie („push 
principle“), podľa ktorej držitelia rozhodnutí o registrácii šíria informácie medzi pacientmi a 
širokou verejnosťou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Anja Weisgerber

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 60 dní od prijatia 
oznámenia.

Or. en

Odôvodnenie

60 dní na vznesenie námietky by mohlo byť pre Európsku agentúru pre lieky príliš krátkou 
lehotou, najmä ak sa v súčasnosti nedá odhadnúť počet predložených informácií. Toto 
ustanovenie by sa malo zrušiť, aby nedochádzalo k situácii, keď by sa povolenie udeľovalo
automaticky, pretože Európska agentúra pre lieky by bola zaplavená žiadosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
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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 90 dní od prijatia 
oznámenia a svoje rozhodnutie musí 
riadne zdôvodniť. Ak agentúra do 90 dní
nevznesie žiadne námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť.

Or. en

Odôvodnenie

Tým, že Európska agentúra pre lieky bude zdôvodňovať svoje rozhodnutia, sa zabezpečí 
väčšia transparentnosť a účinnosť pri vypracúvaní informácií. 60-dňová lehota, ktorú 
stanovila Komisia na automatické schválenie sprístupnenia informácií držiteľmi rozhodnutia 
o registrácii, sa zná byť nedostatočná na to, aby Európska agentúra pre lieky mohla riadne 
plniť svoje úlohy.  90-dňová lehota sa zdá byť vhodnejšia, pretože umožňuje agentúre preveriť 
informácie a zároveň nebráni pacientom, aby v čo najkratšom čase využili nové inovatívne 
lieky.


