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Pozměňovací návrh 28
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti o 
registraci přiloženy a které jsou určeny pro 
informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o šíření informací určených široké 
veřejnosti ze strany držitele rozhodnutí 
o registraci, uvedená směrnice pouze 
stanoví, že na některé činnosti v oblasti 
poskytování informací se pravidla pro 
reklamu nevztahují, nicméně neposkytuje 
harmonizovaný rámec pro obsah a kvalitu 
informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích nebo pro způsoby, jimiž se tyto 
informace smějí šířit.

(2) V oblasti informací stanoví směrnice 
2001/83/ES podrobná pravidla pro 
dokumenty, které musí být k žádosti o 
registraci přiloženy a které jsou určeny pro 
informaci: souhrn údajů o přípravku 
(distribuovaný zdravotnickým 
pracovníkům) a příbalová informace 
(vložená do obalu přípravku při výdeji 
pacientům). Na druhé straně, pokud jde 
o zpřístupňování informací pacientům a
široké veřejnosti ze strany držitele 
rozhodnutí o registraci, uvedená směrnice 
pouze stanoví, že na některé činnosti 
v oblasti poskytování informací se pravidla 
pro reklamu nevztahují, nicméně 
neposkytuje harmonizovaný rámec pro 
obsah a kvalitu informací nereklamní 
povahy o léčivých přípravcích nebo pro 
způsoby, jimiž tyto informace smějí být 
zpřístupňovány.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).
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Pozměňovací návrh 29
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností poskytovat
informace jsou důsledkem nejednotné 
interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství.

(4) Zkušenosti se stávajícím právním 
rámcem rovněž ukazují, že některá 
omezení ohledně možností 
farmaceutických společností zpřístupňovat
informace pacientům a široké veřejnosti 
jsou důsledkem nejednotné interpretace 
rozdílu mezi pojmy reklama a informace 
v rámci Společenství.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).

Pozměňovací návrh 30
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

(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 
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přípravku a v příbalové 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.

přípravku a v příbalové 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 zpřístupňování
těchto zásadních informací zavedena 
výrazně odlišná vnitrostátní pravidla.

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit, že hlavním předmětem zájmu této směrnice je lepší informovanost 
pacientů a široké veřejnosti o léčivých přípravcích, nikoli reklama.

Pozměňovací návrh 31
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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 nereklamní povahy 
o léčivých přípravcích, a to zdůrazněním 
zájmů pacientů. Ti by měli mít právo 
snadno získat určité informace, jako např. 
souhrn údajů o přípravku a příbalovou 
informaci v elektronické a tištěné podobě. 

Or. en
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Odůvodnění

Tato směrnice by měla být zaměřená na pacienty. Jejím předmětem zájmu by proto měli být 
pacienti a jejich zájmy. Je třeba jasně stanovit, že se jedná především o právo pacientů na 
určité informace, a nikoli o právo farmaceutického průmyslu informace šířit.

Pozměňovací návrh 32
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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. Aniž by 
byl snížen význam úlohy, kterou hrají 
příslušné vnitrostátní orgány a 
zdravotničtí pracovníci, co se týče lepší 
informovanosti pacientů a široké 
veřejnosti, mohou další zdroj informací 
nereklamní povahy u vlastních léčivých 
přípravků představovat držitelé rozhodnutí 
o registraci. Tato směrnice by tudíž měla 
stanovit právní rámec pro zpřístupňování
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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou pro 
pacienty a širokou veřejnost nejdůležitějšími a hlavními zdroji spolehlivých a objektivních 
informací o léčivých přípravcích. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou poskytovat 
doplňující informace, příslušné vnitrostátní orgány a zdravotnické pracovníky však 
nahrazovat nemohou.
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Pozměňovací návrh 33
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 10 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být šířeny pouze 
kvalitní informace nereklamní povahy o 
výhodách a rizicích léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti o 
léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán 
pouze na lékařský předpis, splňovat určitý 
soubor kritérií kvality.

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být zpřístupňovány
pouze kvalitní informace nereklamní 
povahy o výhodách a rizicích 
registrovaných léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Z toho důvodu by měly veškeré 
informace poskytované široké veřejnosti o 
léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán 
pouze na lékařský předpis, splňovat určitý 
soubor kritérií kvality.

(Nahrazení slova „šířeny“ slovem 
„zpřístupňovány“ se vztahuje na celý text. 
Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu si 
vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 11 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci šíří pouze 
vysoce kvalitní informace, a aby bylo 
možné rozlišovat informace nereklamní 
povahy od samotné reklamy, měly by se 
druhy informací, které smějí být šířeny, 
definovat. Je vhodné, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci směli šířit obsah 

(11) Aby bylo možné dále zajistit, že 
držitelé rozhodnutí o registraci 
zpřístupňují pouze vysoce kvalitní 
informace, a aby bylo možné rozlišovat 
informace nereklamní povahy od samotné 
reklamy, měly by se druhy informací, které 
smějí být zpřístupňovány, definovat. Je 
vhodné, aby držitelé rozhodnutí o registraci 



PE439.868v01-00 8/28 AM\808733CS.doc

CS

schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku.

směli zpřístupňovat obsah schváleného 
souhrnu údajů o přípravku a obsah 
příbalové informace, dále informace, které 
jsou s těmito dokumenty v souladu, aniž by 
přesahovaly jejich rámec, a další jasně 
definované informace týkající se léčivého 
přípravku.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).

Pozměňovací návrh 35
Philippe Juvin

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 
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.

(12) Informace o léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, by měly být široké veřejnosti 
poskytovány pouze prostřednictvím 
specifických způsobů komunikace, včetně 
internetu a zdravotnických publikací, aby 
se zajistilo, že účinnost zákazu reklamy 
nebude narušena nevyžádaným 
poskytováním informací veřejnosti. Jsou-li 
informace zpřístupňovány prostřednictvím 
televize nebo rádia, nejsou pacienti proti 
těmto nevyžádaným informacím chráněni, 
a proto by tento typ zpřístupňování měl být 
zakázán.

Or. en



AM\808733CS.doc 9/28 PE439.868v01-00

CS

Odůvodnění

Je nutné, aby bylo jasně stanoveno, že televize a rádio nejsou pro informování pacientů o 
léčivých přípravcích vhodné.

Pozměňovací návrh 36
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 12 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pro stále více pacientů je hlavním 
zdrojem informací internet. Lze očekávat, 
že tento trend v nadcházejících letech dále 
posílí. Aby bylo možné přizpůsobit se 
tomuto vývoji a přispět k rostoucímu 
významu elektronického zdravotnictví, 
měly by být informace o léčivých 
přípravcích zpřístupňovány také 
prostřednictvím vnitrostátních 
internetových stránek o zdraví. Tyto 
stránky by měly být monitorovány 
příslušnými orgány členských států. Za 
správu těchto stránek by pak měly být 
odpovědné členské státy ve spolupráci se 
zúčastněnými stranami, jako jsou 
zdravotničtí pracovníci nebo organizace 
pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Internet se stal významným a vlivným zdrojem informací. Jelikož mohou mít chybné informace 
získané na internetu neblahé důsledky, je naléhavě zapotřebí, aby se na potřeby pacientů 
reagovalo zřízením oficiálně autorizovaných webových stránek o zdraví. Aby bylo zajištěno, 
že jsou informace na těchto stránkách nezávislé a objektivní, odpovídají za jejich kontrolu 
členské státy. Vzhledem k tomu, že by informace měly být srozumitelné pacientům, měli by být 
do vytváření a správy těchto stránek zapojeni zdravotničtí pracovníci a organizace pacientů.
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Pozměňovací návrh 37
Anja Weisgerber, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod -1 a (nový) 
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 59 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„3a. Příbalová informace odpovídá 
skutečným potřebám pacientů. Za tímto 
účelem by měly být do vytváření a 
přezkumu informací o léčivých 
přípravcích vnitrostátními regulačními 
orgány a Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky zapojeny organizace pacientů. 
Příbalová informace obsahuje krátký 
odstavec, který uvádí výhody a potenciální 
škodlivé účinky daného léčivého 
přípravku, jakož i stručný popis dalších 
informací, jehož cílem je bezpečné a 
účelné užívání tohoto přípravku.“

Or. en

Odůvodnění

Studie zahrnující pacienty ukazují, že většina lidí příbalové informace nečte (informace jsou 
např. ve špatném pořadí nebo ty nejdůležitější nejsou zvýrazněny). Informace pro pacienty by 
proto měly být vytvářeny ve spolupráci s jejich zástupci, jak navrhla např. pracovní skupina 
Evropské agentury pro léčivé přípravky sdružující pacienty a spotřebitele v roce 2005. Práce 
této agentury na zlepšení čitelnosti a srozumitelnosti informací pro pacienty by měla 
pokračovat a měla by sloužit jako vzor správné praxe pro vnitrostátní regulační orgány.

Pozměňovací návrh 38
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1) V čl. 86 odst. 1 se za první odrážku 
vkládá nová odrážka, která zní:
„– upozorňování široké veřejnosti na 
léčivé přípravky odkazováním na léčebné 
indikace či příznaky a symptomy,“

Or. pt

Pozměňovací návrh 39
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 zpřístupněné držitelem
rozhodnutí o registraci určené široké 
veřejnosti o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, které podléhají ustanovením hlavy 
VIIIa.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).
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Pozměňovací návrh 40
Philippe Juvin

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 prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými orgány 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Možnost, aby držitelé rozhodnutí o registraci prováděli kromě vakcinačních akcí (jejichž 
uskutečňování je již zakotveno ve stávající směrnici) „další akce v zájmu veřejného zdraví“, 
není dostatečně jasně definována a může být zavádějící. Stávající směrnice navíc již držitelům 
rozhodnutí o registraci umožňuje, aby poskytovali informace nereklamní povahy, které se 
týkají lidského zdraví nebo onemocnění (čl. 86 odst. 2).

Pozměňovací návrh 41
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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 

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci zpřístupňovat, 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 
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používání hlavy VIII. používání hlavy VIII.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).

Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia De Campos

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 umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit 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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 43
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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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. Aniž by byl snížen význam úlohy, 
kterou hrají příslušné vnitrostátní orgány 
a zdravotničtí pracovníci, co se týče lepší 
informovanosti pacientů a široké 
veřejnosti o registrovaných léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje 
na lékařský předpis, členské státy umožní 
držiteli rozhodnutí o registraci 
zpřístupňovat, 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.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zdůraznit, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou pro 
pacienty a širokou veřejnost nejdůležitějšími a hlavními zdroji spolehlivých a objektivních 
informací o léčivých přípravcích. Držitelé rozhodnutí o registraci mohou poskytovat 
doplňující informace, příslušné vnitrostátní orgány a zdravotnické pracovníky však 
nahrazovat nemohou.

Pozměňovací návrh 44
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Je třeba organizovat informační 
kampaně zaměřené na zvyšování 
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povědomí široké veřejnosti a jednotlivců o 
rizicích spojených s padělanými léčivými 
přípravky. Tyto informační kampaně 
mohou provádět příslušné vnitrostátní 
orgány ve spolupráci s daným 
průmyslovým odvětvím, zdravotnickými 
pracovníky a organizacemi pacientů.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem lepší ochrany lidského zdraví by pro pacienty mohly být velmi užitečné a přínosné 
informační kampaně o rizicích spojených s padělanými léčivy, jejichž konání by iniciovaly 
vnitrostátní orgány. Ty by za účelem zvýšení kvality těchto informačních kampaní a zajištění 
toho, aby byli pacienti oslovováni efektivním způsobem, měly zohledňovat odborné znalosti 
příslušného průmyslového odvětví, zdravotnických pracovníků a organizací pacientů.

Pozměňovací návrh 45
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být zaměřená na pacienty. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být ze strany držitelů rozhodnutí o registraci pacientům a 
široké veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull 
principle“), na jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je 
potřebují (narozdíl od zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé 
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rozhodnutí o registraci informace mezi pacienty a širokou veřejností šíří).

Pozměňovací návrh 46
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi
Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b– návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky podléhající omezení výdeje 
na lékařský předpis, zpřístupňuje držitel
rozhodnutí o registraci široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům souhrn údajů 
o přípravku, označení na obalu a 
příbalovou informaci příslušného léčivého 
přípravku, které schválily příslušné 
orgány, 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. 
2. Držitel rozhodnutí o registraci dále smí 
široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
zpřístupnit i tyto druhy informací:

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla být více zaměřená na pacienty. Mělo by být proto zdůrazněno, že 
pacienti mají na určité informace právo. Minimálně by měli mít právo získat souhrn údajů o 
přípravku, příbalovou informaci a veřejně přístupnou verzi zprávy o hodnocení v tištěné 
i elektronické podobě.

Pozměňovací návrh 47
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5



AM\808733CS.doc 17/28 PE439.868v01-00

CS

Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 100b odst. 1, který rozlišuje na jedné straně mezi 
informací, na niž mají pacienti právo, a která tudíž musí být zpřístupněna, a informací, jež 
zpřístupněna být může podle čl. 100b odst. 2 na straně druhé.

Pozměňovací návrh 48
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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;

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 a 
snadněji srozumitelné podobě, pokud 
viditelně a přesně prezentuje rizika a 
výhody daného léčivého přípravku; 

Or. pt
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Pozměňovací návrh 49
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 či spolehlivost informací;

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se vyjasnit, že uvedení informace v jiné podobě musí pacientovi pomoci lépe
informaci porozumět, tedy zajistit, aby byla prezentována způsobem srozumitelnějším pro 
pacienta.

Pozměňovací návrh 50
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 pro pacienta srozumitelná, aniž by 
přitom utrpěla úplnost a nezaujatost 
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zpřístupněných informací;

Or. en

Odůvodnění

Improving the package leaflet is essential to ensure better information for the patients and the 
general public on medicinal products. However, giving the opportunity for marketing 
authorisation holders to present key information in a different way might create some 
confusion among patients and the general public, and enable marketing authorisation holders 
to provide biased information (e.g. omission of information, emphasis put on the benefits of a 
medicine and downplaying the risks). Therefore it is essential to underline that information 
can be made available in a more patient-friendly way as long as the quality of the information 
is not called into question.

Pozměňovací návrh 51
Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, jakož i odkaz na zavedený 
systém sběru; informace o cenách a věcná 
informativní oznámení a podklady 
k léčivému přípravku týkající se např. 
změn balení nebo upozornění na nežádoucí 
účinky;

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky mají dopad na životní prostředí. Informace tohoto druhu, zejména pokud jde 
o systémy likvidace a sběru, jsou proto důležité pro předcházení škodám na životním 
prostředí.
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Pozměňovací návrh 52
Anja Weisgerber

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) farmaceutické a předklinické zkoušky 
nebo klinická hodnocení příslušného 
léčivého přípravku, jež jsou uvedeny ve 
veřejně přístupné verzi hodnotící zprávy 
podle odstavce 1.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít možnost obdržet informace o farmaceutických a předklinických 
zkouškách a klinických hodnoceních. Nicméně vzhledem k tomu, že tyto zkoušky a hodnocení 
jsou citlivé z komerčního hlediska, nemůže být farmaceutickým společnostem uložena 
povinnost tuto dokumentaci o zkouškách zpřístupňovat; pokud si však přejí tak učinit, měly by 
být k tomu oprávněny.

Pozměňovací návrh 53
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 b – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) jiné údaje o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis podle této hlavy, jako jsou 
výsledky farmaceutických a 
předklinických zkoušek nebo klinických 
hodnocení, které splňují kritéria 
stanovená v článku 100d a jež 
nepropagují žádný konkrétní léčivý 
přípravek.
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Or. en

Odůvodnění

Pacienti by měli mít možnost obdržet informace o farmaceutických a předklinických 
zkouškách a klinických hodnoceních. Nicméně vzhledem k tomu, že tyto zkoušky a hodnocení 
jsou citlivé z komerčního hlediska, nemůže být farmaceutickým společnostem uložena 
povinnost tuto dokumentaci o zkouškách a hodnoceních zpřístupňovat; pokud si však přejí 
dokumentaci zveřejnit, měly by být k tomu oprávněny.

Pozměňovací návrh 54
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber

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 zpřístupňované
držitelem rozhodnutí o registraci nesmí být 
široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
zpřístupněny prostřednictvím televize,
rádia nebo tištěných médií. Smí být 
zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je vyjasnit, co se rozumí pojmem tištěná média. Brožury, letáky 
apod. by měly být povoleny jako prostředky zpřístupnění informací pacientům.

Pozměňovací návrh 55
António Fernando Correia De Campos

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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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;

a) prostřednictvím vědeckých a odborných 
tiskovin nebo časopisů určených pro 
širokou veřejnost s převážně zdravotní 
tematikou, brožur, letáků a jiných 
tištěných informačních materiálů,
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Cristian Silviu Buşoi

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;

a) prostřednictvím brožur, letáků a jiných 
tištěných informačních materiálů, včetně
zdravotnických publikací podle definice
v pokynech Komise týkajících se 
poskytovaných informací, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Anja Weisgerber, Ashley Fox

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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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;

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice v pokynech 
Komise týkajících se poskytovaných 
informací, jako jsou brožury, letáky a jiné 
tištěné informační materiály, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en

Odůvodnění

This amendment has to be seen as an addition to Amendment 12 by the rapporteur. By 
enabling different Member States to define ‘health-related publications’, a fundamental 
objective of the directive – which is to address the inequalities across the EU in relation to 
patients’ access to information – will not be met. European guidelines concerning 
information that is allowed–- proposed under Art. 100g(2) – will ensure equitable access to 
information to all patients across all Member States. The amendment should also be seen in 
the light of Amendment 11 by the rapporteur, which clearly states that printed mass media are 
excluded, thus are not included under ‘health-related publications’.

Pozměňovací návrh 58
Philippe Juvin, Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prostřednictvím internetových stránek o 
léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

b) prostřednictvím internetových stránek 
o léčivých přípravcích řízených držiteli 
rozhodnutí o registraci, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům;

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, že informace o léčivých přípravcích nereklamní povahy, které držitelé 
rozhodnutí o registraci zpřístupňují široké veřejnosti, by měly být zveřejněny na jejich 
internetových stránkách.

Pozměňovací návrh 59
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prostřednictvím písemných odpovědí na 
žádost o informace ze strany běžných 
občanů.

c) prostřednictvím odpovědí na žádost 
o informace ze strany široké veřejnosti. 
Otázky položené ústně musejí být 
zaznamenány.

Or. pt

Pozměňovací návrh 60
Anja Weisgerber, Ashley Fox, Thomas Ulmer, Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 100ca
1. Členské státy zajistí, aby povinné 
informace uvedené v čl. 100b odst. 1 byly 
zpřístupněny prostřednictvím 
vnitrostátních internetových stránek o 
zdraví v úředním/úředních jazyce/jazycích 
členského státu, ve kterém jsou stránky 
registrovány.
Tyto stránky monitoruje příslušný orgán 
členského státu nebo subjekt jmenovaný 
příslušným orgánem v souladu s článkem 
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100g.
Tyto internetové stránky jsou spravovány 
a řízeny ve spolupráci se zúčastněnými 
stranami, jako jsou zdravotničtí 
pracovníci a organizace pacientů.
2. Informace uvádějí jak výhody, tak 
rizika, a to jasným a popisným způsobem 
srozumitelným pacientům, a odkazují na 
vnitrostátní internetové stránky o 
bezpečnosti léčivých přípravků.
Internetové stránky pacientům poskytují 
povinné informace o veškerých léčivých 
přípravcích dostupných v daném 
členském státě, registrovaných jak 
centrálně Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky, tak místně v daném členském 
státě.
3. Internetové stránky by měly v zájmu 
podpory vysoké úrovně veřejného zdraví 
obsahovat také obecné informace o léčbě 
různých chorob, včetně vzácných chorob, 
s využitím i bez využití léčivých přípravků.
Mohou rovněž obsahovat další informace 
uvedené v čl. 100b odst. 2 a v pokynech 
Komise týkajících se poskytovaných 
informací.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti čím dál více používají internet jako zdroj informací. Často jsou však odkazováni na 
internetové stránky USA, které mají reklamní charakter, nebo na jiné pochybné stránky. Měly 
by být zřízeny vnitrostátní zdravotnické portály, které budou pacientům poskytovat 
spolehlivější informace a jež by měly sloužit jako doplněk, spíše než náhrada, vztahu mezi 
pacienty a zdravotnickými pracovníky. Měly by být spravovány příslušným orgánem daného 
členského státu ve spolupráci se zúčastněnými stranami, jako jsou organizace pacientů nebo 
zdravotničtí pracovníci.

Pozměňovací návrh 61
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c a (nový) – odst. 4 (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud to příslušné orgány považují za 
vhodné, mohou informace o léčivých 
přípravcích a další relevantní 
zdravotnické informace široké veřejnosti 
zpřístupňovat prostřednictvím dohod 
s poskytovateli internetových služeb, kteří 
mohou informace zpřístupňovat ve 
veřejném zájmu v souladu s čl. 21 odst. 4 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/136/ES ze dne 25. listopadu 2009 o 
univerzální službě a právech uživatelů 
týkajících se sítí a služeb elektronických 
komunikací1.
V takovém případě jsou informace 
zpřístupňovány stejným postupem jako při 
běžné komunikaci mezi podniky a 
účastníky. Vzhledem k tomu, že informace 
o léčivých přípravcích nespadají do 
působnosti čl. 21 odst. 4 směrnice 
2009/136/ES, mohou poskytovatelé 
internetových služeb zpřístupňování 
takových informací zpoplatnit pro 
vnitrostátní orgány.
____________________

1 Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 11.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné dokumenty, jimiž se zabývá směrnice 2009/136/ES, se týkají služeb elektronických 
komunikací. Nicméně ve veřejném zájmu mohou být i informace o léčivých přípravcích a 
obecnější zdravotnické informace. Vzhledem k tomu, že na tento druh informací se nevztahují 
ustanovení směrnice o univerzální službě, navrhuje se, aby tento rámec byl používán na 
základě dobrovolných dohod mezi poskytovateli internetových služeb a vnitrostátními orgány. 
Tento postup by měl být používán, pouze pokud to vnitrostátní orgány považují za nezbytné a 
pokud postup představuje přidanou hodnotu z hlediska účinnosti ve srovnání s ostatními 
běžnými postupy.
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Pozměňovací návrh 62
Philippe Juvin

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou společnými regulačními 
orgány a možnost odvolat se k nim, jestliže 
jsou řízení před těmito orgány vedle 
soudních nebo správních řízení v členských 
státech přípustná.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné mít náležitý monitorovací systém, který zamezí zneužívání informací. Samoregulace 
se pro tento účel nejeví dostatečně nápravným nástrojem.

Pozměňovací návrh 63
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž by byl dotčen tento zákaz, internetové 
stránky registrované v souladu 
s odstavcem 1 mohou poskytovat 
videozáznam, pokud je jeho účelem 
podpora bezpečného a účelného používání 
léčivých přípravků obecně a pokud 
neobsahuje žádné reklamní prvky týkající 
se léčivých přípravků. Plnění těchto dvou 
podmínek je předmětem monitorování 
v souladu s článkem 100g.
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Or. en

Odůvodnění

Videozáznam, s výjimkou videozáznamů reklamního charakteru, může mít přidanou hodnotu, 
ukazuje-li správné použití různých léčivých přípravků nebo nástrojů, jako jsou inhalátory. 
Tyto videozáznamy by měly podléhat monitorování v souladu s článkem 100g, což má za cíl 
zajistit, aby byly naprosto nestranné a neobsahovaly žádné prvky reklamního charakteru 
týkající se přípravků.

Pozměňovací návrh 64
Cristian Silviu Buşoi, Anja Weisgerber, Ashley Fox

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každá z registrovaných internetových 
stránek ve své horní části konstantně 
zobrazuje upozornění veřejnosti na 
skutečnost, že informace obsažené na 
těchto internetových stránkách pocházejí 
od jmenovaného držitele rozhodnutí 
o registraci. V tomto upozornění je uveden 
rovněž odkaz na databázi léčivých 
přípravků EudraPharm.

Or. en

Odůvodnění

Uživatelé internetových stránek, které obsahují informace o léčivých přípravcích na lékařský 
předpis, musí být jasně informováni o tom, že tyto informace zpracoval držitel hodnocení 
o registraci. Odkaz na databázi EudraPharm zajistí, aby uživatelé měli přímý a snadný 
přístup ke srovnatelným informacím o léčivých přípravcích na lékařský předpis 
od nekomerčního zdroje, čímž bude zajištěna větší transparentnost.


