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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 –
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Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o 
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Úvod

Evropská komise předložila dva návrhy týkající se poskytování informací o léčivých 
přípravcích široké veřejnosti. Prvním je návrh nařízení1, 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. Druhým je návrh směrnice2, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o poskytování informací široké veřejnosti o humánních léčivých 
přípravcích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis.

Toto nařízení a směrnice zakazují reklamu na léčivé přípravky podléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis určenou široké veřejnosti. Tyto stávající právní předpisy však neobsahují 
podrobná ustanovení o poskytování informací o léčivých přípravcích, ale stanoví pouze to, že 
z ustanovení týkajících se reklamy jsou vyňaty určité činnosti v oblasti poskytování 
informací. Právní předpisy Společenství proto členským státům nebrání v tom, aby stanovily 
vlastní přístupy, pokud jde o poskytování informací. Hranice mezi reklamou a informacemi, a 
tudíž i oblast působnosti omezení týkajících se reklamy, není navíc ve Společenství jednotně 
vykládána.

Nynější návrh se pokouší tuto mezeru ve stávající právní úpravě vyřešit. Jeho cílem je 
podpořit rozumné užívání těchto léčivých přípravků a současně zajistit, aby právní rámec 
nadále zakazoval přímou reklamu na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský 
předpis. Jeho hlavní body jsou následující:
- objasnit, že poskytování informací veřejnosti o léčivých přípravcích, jejichž výdej je 

vázán na lékařský předpis, přímo ze strany držitelů rozhodnutí o registraci je přípustné;
- stanovit harmonizované podmínky týkající se obsahu informací, které je povoleno šířit;
- stanovit harmonizované normy kvality pro tyto informace;
- stanovit schválené způsoby poskytování informací;
- uložit členským státům povinnost vytvořit systém monitorování zmíněných ustanovení; a
- stanovit zvláštní pravidla pro monitorování v případě informací rozšiřovaných 

prostřednictvím internetových stránek s ohledem na přeshraniční povahu internetu 
a s cílem zamezit dvojímu monitorování.

Názory zpravodaje

Zpravodaj pro tato stanoviska podporuje oba návrhy předložené Komisí, protože se domnívá, 
že Komise projevila vyvážený přístup. Plně podporuje myšlenku, že všichni evropští pacienti 
ve všech členských státech by měli mít prospěch ze stejně kvalitních informací o léčivých 
přípravcích, neboť je to zásadní pro jejich zdraví a bezpečnost. Návrh nařízení i návrh 
směrnice jsou proto vítanými kroky k tomuto cíli. Zpravodaj si vyhrazuje právo nadnést po 
dalším přezkoumání návrhů další témata. Účelem tohoto pracovního dokumentu je objasnit 
některé klíčové záležitosti, aby se usnadnila diskuse ve výboru. 

                                               
1 2008/0255(COD) – KOM(2008)0662 v konečném znění.
2 2008/0255(COD) – KOM(2008)0662 v konečném znění.
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Hranice mezi informacemi a reklamou

Zpravodaj v této fázi zastává názor, že hlavním politickým úkolem je nalézt správnou 
rovnováhu mezi zajištěním poskytování objektivních informací pacientům, což je nezbytné a 
oprávněné, a reklamou. Zavazuje se, že bude zachován zákaz přímé reklamy na léčivé 
přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, jak jej zajišťuje směrnice 2001/83/ES. 
Trvá na tom, že by se informování široké veřejnosti mělo realizovat způsobem vstřícným vůči 
pacientům, aby dosáhlo svého cíle, ale současně vyzývá k opatrnosti, pokud jde o znění 
směrnice, tak aby bylo důsledně respektováno oddělení reklamy od informací. 

Způsoby šíření informací

Zpravodaj souhlasí, že je nezbytné, aby byly legitimní informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis šířeny různými způsoby, např. 
prostřednictvím odborníků ve zdravotnictví, internetových stránek, zdravotnických publikací 
atd. Také by však rád zdůraznil, že je nutné zajistit přístup k informacím o léčivých 
přípravcích pro osoby se zdravotním postižením, které se k nim možná nedostanou běžnými 
cestami.

V souvislosti s navrhovanými způsoby je zpravodaj znepokojen zejména šířením informací na 
internetu. Šířit informace o léčivých přípravcích prostřednictvím internetových stránek je 
oprávněné, neboť se technologie ve společnosti rozvinula a narůstá počet osob, které hledají 
informace o záležitostech týkajících se zdraví na internetu. Kontrola informací 
zveřejňovaných na internetu je však někdy obtížná, a proto zpravodaj vyzývá ke stanovení 
přísných pravidel pro sledování těchto internetových stránek, aby se zajistilo úplné 
dodržování nových ustanovení směrnice 2001/83/ES. 

Zpravodaj plně podporuje návrhy Komise týkající se dostupnosti informací o přípravcích 
v úředních jazycích všech členských států, v nichž je daný přípravek schválen. Příslušné 
orgány by také měly ověřovat, zda jsou tato ustanovení dodržována.

Kvalita šířených informací

Zpravodaj se domnívá, že navrhovaná kritéria jsou dostatečná, aby se zajistilo, že šířené 
informace budou odpovídat normám vysoké kvality.

Nemá žádnou zvláštní obavu ze skutečnosti, že farmaceutický průmysl je potenciálním 
zdrojem informací, které je možné šířit, pokud budou dodržena veškerá kritéria pro kvalitu 
informací. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany evropských pacientů je třeba se 
soustředit více na kvalitu informací a méně na jejich zdroj, zejména vzhledem k tomu, že 
farmaceutický průmysl je jakožto výrobce zdrojem informací z první ruky.


