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o návrhu na zmenu a doplnenie nariadenia o informáciách určených verejnosti 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, nariadenia (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– 2008/0255 (COD) – KOM(2008) 662 
v konečnom znení;
a
o návrhu na zmenu a doplnenie smernice o informáciách určených verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis, smernice 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch – 2008/0256 (COD) –
KOM(2008) 663 v konečnom znení.
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Úvod

Európska komisia podala dva návrhy vzťahujúce sa na informácie určené verejnosti o liekoch. 
Prvým je návrh1 na zmenu a doplnenie nariadenia o informáciách určených verejnosti o 
liekoch viazaných na lekársky predpis, nariadenia (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. 
Druhým2 je návrh na zmenu a doplnenie smernice 2001/83/ES o informáciách určených 
verejnosti o liekoch viazaných na lekársky predpis, smernice 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch

Existujúce nariadenie a smernica zakazujú reklamu na lieky viazané na lekársky predpis, 
zameranú na verejnosť. Existujúca legislatíva však neobsahuje podrobné ustanovenia o 
informáciách o liekoch iba za predpokladu, že niektoré aktivity poskytovania informácií budú 
vylúčené z ustanovení o reklame. Legislatíva Spoločenstva teda nebráni členským štátom 
ustanoviť si svoj vlastný prístup k týmto informáciám. Navyše, hranice medzi reklamou a 
informáciami a aj používanie obmedzení reklamy sa v celom Spoločenstve nechápu rovnako.

Aktuálny návrh sa snaží zachytiť medzeru v terajšej legislatíve. Cieľom je posilniť racionálne 
používanie týchto liekov pri zabezpečení toho, aby legislatívny rámec aj naďalej zakazoval 
reklamu vzťahujúcu sa na lieky viazané na lekársky predpis, zameranú na spotrebiteľa. 
Hlavnými prvkami návrhu sú:
- objasnenie toho, že poskytovanie informácií o liekoch viazaných na lekársky predpis 

priamo pre verejnosť prostredníctvom držiteľov marketingovej autorizácie je povolené;
- ustanovenie harmonizovaných podmienok o obsahu informácií, ktoré sa môžu šíriť;
- ustanovenie harmonizovaných noriem kvality pre takéto informácie;
- ustanovenie povolených kanálov poskytovania informácií;
- zavedenie povinnosti ustanoviť systém sledovania vyššie uvedených ustanovení pre 

členské štáty a;
- ustanovenie zvláštnych pravidiel sledovania informácií šírených cez internetové stránky 

pri zohľadnení cezhraničnej podstaty internetu a zabránenie kopírovaniu informácií.

Stanoviská vášho spravodajcu

Váš spravodajca pre tieto stanoviská podporuje dva návrhy zaslané Komisiou, pretože si 
myslí, že Komisia preukázala vyvážený prístup. Plne podporuje myšlienku, že všetci európski 
pacienti vo všetkých členských štátoch by mali využívať rovnako kvalitné informácie o 
liekoch, pretože to predstavuje základ ich zdravia a bezpečnosti. Preto návrhy týkajúce sa 
nariadenia aj smernice predstavujú v tomto zmysle vítané kroky. Zatiaľ čo váš spravodajca si 
vyhradzuje právo zaoberať sa aj inými otázkami po ďalšom preskúmaní návrhov, cieľom 
tohto pracovného dokumentu je zdôrazniť niektoré kľúčové otázky pre zjednodušenie 
diskusie v rámci výboru. 

Hranica medzi informáciami a reklamou

                                               
1 2008/0255 (COD) – KOM(2008)0662 v konečnom znení
2 2008/0256 (COD) – KOM(2008)0663 v konečnom znení
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V tejto fáze váš spravodajca zaujíma stanovisko, že hlavnou politickou otázkou je zabezpečiť 
správnu rovnováhu medzi zaistením objektívnych informácií pre pacientov, čo je potrebné a 
správne, a reklamou. Váš spravodajca sa zaväzuje zachovať zákaz priamej reklamy na lieky 
viazané na lekársky predpis, zameranej na spotrebiteľa, ako to zabezpečuje smernica 
2001/83/ES. Trvá na tom, aby sa informácie verejnosti prezentovali spôsobom jednoduchým 
pre pacientov tak, aby dosiahli svoj cieľ, ale zároveň, v zmysle znenia smernice, vyzýva k 
opatrnosti, aby sa dôkladne dodržiavali rozdiely medzi informáciami a reklamou. 

Kanály šírenia informácií

Váš spravodajca súhlasí s potrebou viacerých kanálov pre šírenie legitímnych informácií o 
liekoch viazaných na lekársky predpis, akými sú zdravotnícky personál, internetové stránky, 
zdravotnícke publikácie, atď. Takisto by však chcel zdôrazniť potrebu zabezpečenia prístupu 
k informáciám o liekoch pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré možno nemajú prístup k 
týmto informáciám cez bežné kanály.

Pokiaľ ide o navrhované kanály, váš spravodajca sa bude zaoberať najmä šírením informácií 
on-line. Bolo by rozumné šíriť informácie o liekoch cez internetové stránky, keďže 
technológie v spoločnosti sa vyvíjajú a počet ľudí, ktorí vyhľadávajú informácie z oblasti 
zdravotníctva, sa zvyšuje. Kontrola informácií zverejňovaných on-line je však niekedy 
zložitá, a preto váš spravodajca vyžaduje ustanovenie prísnych pravidiel s ohľadom na proces 
sledovania týchto internetových stránok, aby sa zabezpečilo, že nové ustanovenia smernice 
2001/83/ES budú plne dodržané. 

Váš spravodajca plne podporuje návrhy Komisie vzťahujúce sa na dostupnosť informácií o 
liekoch vo všetkých oficiálnych jazykoch členských štátov, v ktorých je daný liek na trhu 
povolený. Kompetentné úrady by takisto mali overiť, či sa príslušné ustanovenia dodržujú.

Kvalita šírených informácií

V stanovisku vášho spravodajcu sú povinné navrhované kritériá pre zaručenie dodržiavania 
vysokej kvality noriem.

Váš spravodajca sa špecificky nezaoberá záležitosťami spojenými s farmaceutickým 
priemyslom, ktorý je potenciálnym zdrojom informácií šírených za predpokladu, že sa plne 
dodržia kritériá týkajúce sa kvality informácií. Pre zabezpečenie vysokej úrovne ochrany 
európskych pacientov sa kladie dôraz na kvalitu informácií a menej už na ich zdroj, najmä pri 
zohľadnení toho, že farmaceutický priemysel ako výrobca by bol primárnym zdrojom týchto 
informácií.


