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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ

Obecným cílem návrhů na změnu směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 je zajistit 
lepší ochranu zdraví občanů EU a řádné fungování vnitřního trhu s humánními léčivými 
přípravky. S ohledem na to je konkrétním cílem návrhů poskytnout jasný rámec pro 
poskytování informací široké veřejnosti o léčivých přípravcích, jejichž výdej je vázán na 
lékařský předpis, v zájmu podpory rozumného užívání těchto léčivých přípravků. Tento návrh 
obsahuje zákaz reklamy na léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán na lékařský předpis, 
určené široké veřejnosti.

Těchto cílů je dosaženo:

• zajištěním poskytování kvalitních informací díky jednotnému uplatňování 
jednoznačně vymezených norem v celém Společenství;

• umožněním, aby byly informace poskytovány způsoby odpovídajícími potřebám 
a schopnostem různých typů pacientů;

• tím, že se držitelům rozhodnutí o registraci umožní poskytovat srozumitelným 
způsobem objektivní a nepropagační informace o výhodách a rizicích svých léčivých 
přípravků;

• zajištěním opatření k monitorování a prosazování s cílem zajistit, aby poskytovatelé 
informací dodržovali kritéria kvality, a současně zamezit zbytečné byrokracii.

Konkrétní cíle

Komise uznala, že pacienti jsou, pokud jde o jejich zdraví, stále aktivnější, a chtějí být více 
zapojeni do celého procesu. Optimální léčba je proto možná pouze tehdy, když pacienti mají 
informace o léčivých přípravcích, které užívají, aby se přijímala informovaná rozhodnutí 
a podporovalo se rozumné užívání léčivých přípravků. Navrhovatel stanoviska souhlasí 
s Komisí v tom, že opatření Společenství v oblasti poskytování informací pacientům může mít 
pozitivní vliv na veřejné zdraví. Dále by rád zdůraznil, že informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis, jež odpovídají potřebám a očekáváním 
pacientů, mohou podpořit aspekt prevence.

Skutečností však je, že současné informace o léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis v EU nejsou ani dostačující ani aktuální. Získávání informací 
závisí na schopnosti občanů používat internet a na jejich jazykových znalostech.

Jelikož chybí harmonizované podmínky týkající se obsahu informací, existují navíc v oblasti 
poskytování informací v jednotlivých členských státech odlišná pravidla i praxe. Důsledkem 
je nerovný přístup k informacím o léčivých přípravcích.

Přijetí opatření v této oblasti má nyní mimořádný význam, neboť občané mohou díky 
technickému pokroku získávat na internetu informace z celého světa, nevědomky jsou však 
vystaveni také reklamě, a tím i zavádějícím a nedostatečným informacím. Navrhovatel se 
proto domnívá, že je třeba tuto situaci neodkladně změnit a zajistit občanům takové právní 
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předpisy EU, na jejichž základě jim budou poskytovány vyhovující, spolehlivé 
a nepropagační informace. Pomocí ověřených informací musí EU vytvořit informační 
protiváhu k zavádějícím reklamám dostupným na internetu.

Hlavní pozornost je třeba věnovat příbalovým informacím. Příbalové informace musí být 
pozměněny tak, aby jim všichni občané rozuměli. Je to o to naléhavější, neboť současná 
podoba příbalových informací je do té míry nedostatečná, že může u pacientů vyvolávat 
obavy a vést k tomu, že pacienti přeruší léčbu. Návrh Komise se ve své podstatě zabývá 
přepracováním podoby příbalových informací.

Navrhovatel opět výslovně zdůrazňuje, že zákaz reklamy na léčivé přípravky, jejichž výdej je 
vázán na lékařský předpis, určené široké veřejnosti by měl být v EU zachován. Trvá rovněž 
na tom, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou pro širokou veřejnost 
stále důležitým zdrojem informací o léčivých přípravcích, domnívá se však také, že držitelé 
rozhodnutí o registraci představují cenný zdroj informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích.

Navrhovatel si je vědom toho, že je zapotřebí systémů dohledu nad dodržováním 
harmonizovaných norem kvality za účelem poskytování kvalitních informací nereklamní 
povahy.

Vítá proto návrh Komise, který členským státům umožňuje zvolit nejvhodnější mechanismy 
sledování a který stanoví obecné pravidlo, že sledování probíhá po rozšíření informací, neboť 
se jedná o nejúčinnější a nejméně byrokratický způsob.

Navrhovatel stanoviska se domnívá, že je především zapotřebí zlepšit financování agentury 
EMEA, což je vyjádřeno v pozměňovacích návrzích.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise 
předložila sdělení Evropskému parlamentu 
a Radě týkající se zprávy o současné praxi 

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise 
předložila sdělení Evropskému parlamentu 
a Radě týkající se zprávy o současné praxi 
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při poskytování informací o léčivých 
přípravcích pacientům. Zpráva dospěla 
k závěru, že členské státy přijaly v otázce 
poskytování informací rozdílná pravidla 
a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti 
a široká veřejnost nemají rovný přístup 
k informacím o léčivých přípravcích. 
Zkušenosti získané při uplatňování 
stávajícího právního rámce rovněž ukázaly 
rozdíly ve výkladu pravidel Společenství 
týkajících se reklamy a rozdíly ve 
vnitrostátních předpisech týkajících se 
poskytování informací.

při poskytování informací o léčivých 
přípravcích pacientům. Zpráva dospěla 
k závěru, že členské státy přijaly v otázce 
poskytování informací rozdílná pravidla 
a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti 
a široká veřejnost nemají rovný přístup 
k informacím o léčivých přípravcích. 
Zkušenosti získané při uplatňování 
stávajícího právního rámce rovněž ukázaly 
rozdíly ve výkladu pravidel Společenství 
týkajících se reklamy a rozdíly ve 
vnitrostátních předpisech týkajících se 
poskytování informací, což jasně 
upozornilo na to, že je naléhavě třeba 
stanovit rozdíl mezi reklamou a informací.

Odůvodnění

Nejasné odlišení informací od reklamy znesnadňuje přístup k informacím v rámci EU 
a veřejnost se musí řídit různými, více či méně omezujícími výklady členských států, pokud jde 
o definici toho, co lze a co nelze považovat za reklamu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 
vědeckých studiích nebo průvodních 
opatřeních k prevenci a léčbě nebo 
informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen. 
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“). 

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 
vědeckých studiích založených na 
experimentálním pozorování nebo 
průvodních opatření k prevenci a léčbě 
nebo informací, které představují léčivý 
přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 
má předcházet nebo jenž má být léčen. 
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“), jež by také sledovala opatření, 
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která výrobce přijme po oznámení 
nežádoucích účinků, a zajistila okamžitou 
aktualizaci těchto informací v literatuře.

Odůvodnění

Mělo by se zohlednit, že po vypracování zpráv o  rizicích podle článků 24 až 26 nařízení je 
třeba bedlivě sledovat další postup a zejména zajistit, že při používání léků budou zohledněny 
výsledky vědeckého hodnocení vyvozeného na základě pozorování.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ukáže-li se, že dodatečné náklady, 
které agentuře vznikly na základě 
předběžného prověření určitých druhů 
informací podle tohoto nařízení, nejsou 
pokryty z poplatků, které pro tento účel 
odvádějí držitelé rozhodnutí 
o registraci, měla by být přezkoumána 
výše příspěvku poskytovaného Evropskou 
unií do rozpočtu agentury. Členské státy 
by měly odpovídajícím způsobem začít 
usilovat o případnou úpravu příspěvku 
poskytovaného Evropskou unií agentuře.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související 
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením 
prověřeny ze strany agentury.

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související 
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením 
prověřeny ze strany agentury, s výjimkou 
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případů, kdy jsou tyto informace 
zpřístupněny na internetových stránkách, 
kde za kontrolu šířeného obsahu 
odpovídají členské státy v souladu 
s článkem 100h směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

V zájmu souladu s ustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za 
schválené a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 120 dnů od přijetí 
oznámení, přičemž musí uvést důvody 
svého rozhodnutí. Nevznese-li agentura 
své námitky do 120 dnů, považují se 
informace za schválené a mohou být 
zveřejněny.

Odůvodnění

Povinnost Evropské agentury pro léčivé přípravky zdůvodňovat svá rozhodnutí umožní zvýšit 
transparentnost a účinnost procesu vypracovávání informací. Prodloužení lhůty pro implicitní 
schválení předložených informací ze 60 na 120 dnů usnadní agentuře jasné zdůvodňování 
svých rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud agentura vznese námitky 
k předloženým informacím a držitel 
rozhodnutí o registraci je považuje za 
neoprávněné, agentura mu na jeho žádost 
povolí další vyjádření v písemné podobě 
a/nebo formou slyšení, které se uskuteční 
do 30 pracovních dnů od doručení této 
žádosti agentuře. Své rozhodnutí sdělí 
agentura držiteli rozhodnutí o registraci 
do 30 pracovních dnů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit účinnost a transparentnost v procesu zveřejňování 
informací. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1 a (nový)
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 1 – bod l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V čl. 57 odst. 1 druhém pododstavci se 
písm. l) nahrazuje tímto:
l) vytvoření databáze léčivých přípravků 
přístupné široké veřejnosti ve všech 
úředních jazycích EU a zajištění, že bude 
aktualizována a řízena nezávisle na 
obchodních zájmech farmaceutických 
společností; tato databáze usnadní 
vyhledávání informací již schválených 
pro příbalové informace; obsahuje oddíl 
o léčivých přípravcích registrovaných 
pro léčbu dětí; informace poskytované 
veřejnosti se formulují vhodně 
a srozumitelně pro laickou veřejnost;

Odůvodnění

Má-li být všem občanům zajištěn stejný přístup k velmi kvalitním informacím, je nezbytně 
nutné posílit úlohu agentury v rámci poskytování informací veřejnosti o léčivých přípravcích 
na předpis. Správa databází s informacemi určenými pro veřejnost by měla odpovídat 
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kritériím pro vynětí těchto informací.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 57 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto: 
2. Databáze stanovená v odst. 1 písm. l) 
obsahuje souhrny údajů o přípravku, 
příbalové informace pro pacienty nebo 
uživatele a informace uváděné 
v označení na obalu. Databáze bude 
vyvinuta postupně, přičemž se dá 
přednost léčivým přípravkům 
registrovaným podle tohoto nařízení 
a léčivým přípravkům registrovaným 
podle hlavy III kapitoly 4 směrnice 
2001/83/ES a hlavy III kapitoly 4 
směrnice 2001/82/ES. Databáze bude 
následně rozšířena tak, aby obsahovala 
všechny léčivé přípravky uvedené na trh 
ve Společenství. Tato databáze je účinně 
propagována mezi evropskými občany.
Tam, kde je to vhodné, databáze rovněž 
obsahuje odkazy na údaje 
o probíhajících nebo dokončených 
klinických hodnoceních obsažených 
v databázi klinických hodnocení, 
stanovené v článku 11 směrnice 
2001/20/ES. Komise po konzultaci 
s členskými státy vydá pokyny k druhu 
údajů, které by mohly být zahrnuty 
a které mohou být přístupné veřejnosti.
Informace, které byly poskytnuty držiteli 
rozhodnutí o registraci a schváleny 
vnitrostátními orgány budou těmito 
orgány zaslány agentuře, která je zahrne 
do své databáze přístupné veřejnosti.
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Odůvodnění

Tato databáze by měla být přístupná veřejnosti jako prvotní zdroj objektivních informací. 
Členské státy, Komise i samotná agentura by měly se zřetelem k tomuto cíli udělat vše, co je 
v jejich silách, aby zajistily její náležité využívání.
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