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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 2001/83/ES a k nariadeniu (ES) č. 726/2004 sa 
týkajú všeobecných cieľov zameraných na zabezpečenie lepšej ochrany zdravia občanov EÚ 
a plynulého fungovania vnútorného trhu s liekmi na humánne použitie. V súlade s tým sa tieto 
návrhy zameriavajú najmä na vytvorenie jasného rámca pre poskytovanie informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis s cieľom podporovať rozumné užívanie týchto liekov.
Na základe tohto návrhu sa takisto zabezpečí zákaz verejnej reklamy liekov viazaných 
na  lekársky predpis.

Tieto ciele sa dosiahnu:

• tým, že sa zabezpečí vysoká kvalita informácií jednotným uplatňovaním jasne 
stanovených noriem v rámci Spoločenstva;

• tým, že sa umožní, aby sa informácie poskytovali prostredníctvom kanálov 
zodpovedajúcich potrebám a schopnostiam rozličných typov pacientov;

• tým, že sa držiteľom rozhodnutia o registrácii umožní zrozumiteľným spôsobom 
poskytovať objektívne a nepropagačné informácie o prínosoch a rizikách ich liekov;

• tým, že sa zabezpečí zavedenie monitorovania a opatrení na presadzovanie práva 
s cieľom zaistiť, aby poskytovatelia informácií spĺňali kritériá kvality a aby sa pritom predišlo 
zbytočnej byrokracii.

Konkrétne o jednotlivých cieľoch:

Komisia uznala, že pacienti sa čoraz viac zaujímajú o svoje zdravie a chcú v tejto oblasti 
intenzívnejšie vystupovať. Optimálna liečba je preto možná, len ak sú pacienti informovaní 
o liekoch, ktoré užívajú, aby tak bolo možné prijať odborné rozhodnutia a podporovať 
rozumné užívanie liekov. Spravodajca súhlasí s názorom Komisie, že postup Spoločenstva 
v oblasti poskytovania informácií pre pacientov môže mať pozitívny vplyv na verejné zdravie.
Okrem toho by chcel zdôrazniť, že informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis, ktoré 
zodpovedajú potrebám a očakávaniam pacientov, môžu podporiť aspekt prevencie.

Skutočnosťou však zostáva, že v súčasnosti dostupné informácie o liekoch viazaných 
na  lekársky predpis v EÚ nie sú dostatočné ani včasné. Získavanie informácií závisí od toho, 
ako dobre vie občan používať internet a aké jazyky ovláda.

Okrem toho, keďže chýbajú jednotné podmienky týkajúce sa obsahu informácií, v členských 
štátoch existujú rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide o ich poskytovanie. Na základe toho 
nie je prístup k informáciám o liekoch rovnaký.

V súčasnosti je konanie v tejto oblasti zvlášť dôležité, pretože technický pokrok umožňuje 
občanom získavať z internetu informácie, ale nevedome aj reklamu z celého sveta, čím sú
vystavení klamlivým a nedostatočným informáciám. Preto sa spravodajca domnieva, že je 
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nevyhnutné zmeniť túto skutočnosť a občanom poskytnúť spoľahlivé a nepropagačné 
informácie, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi EÚ. Európska únia sa musí 
prostredníctvom overených informácií usilovať o informačnú protiváhu ku klamlivej reklame 
na internete.

V centre pozornosti je pritom príbalový leták. Informácie na príbalovom letáku musia byť 
prepracované tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých občanov. Táto skutočnosť je o to 
naliehavejšia, že súčasná forma príbalových letákov je nedostatočná, pretože môže vyvolávať 
strach u pacienta a spôsobiť, že pacient preruší liečbu. Návrh Komisie sa preto zameriava 
najmä na prepracovanie príbalového letáka.

Spravodajca by chcel ešte raz výslovne zdôrazniť, že v EÚ treba zachovať zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis, ktorá je určená širokej verejnosti. Takisto konštatuje, že 
príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál sú pre širokú verejnosť naďalej 
dôležitým zdrojom informácií o liekoch, takisto sa však domnieva, že držitelia rozhodnutia 
o registrácii lieku sú cenným zdrojom nepropagačných informácií o liekoch.

Spravodajca si uvedomuje, že sú nevyhnutné systémy monitorovania, pomocou ktorých sa 
zabezpečí dodržiavanie jednotných noriem kvality s cieľom zaistiť vysokokvalitné 
nepropagačné informácie.

Preto víta návrh Komisie poskytnúť členským štátom možnosť vybrať si najvhodnejší 
mechanizmus monitorovania a vytvoriť všeobecné pravidlo, že monitorovanie by sa malo 
vykonať po šírení informácií, pretože tento spôsob je najúčinnejší a najmenej byrokratický.  

Spravodajca sa domnieva, že nevyhnutné je najmä zlepšenie v oblasti financovania Európskej 
agentúry pre lieky (EMEA), ktorým sa zaoberajú aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Komisia 20. decembra 2007 predložila 
Európskemu parlamentu a Rade oznámenie 
týkajúce sa „Správy o súčasných postupoch 
v súvislosti so zabezpečovaním informácií 

(1) Komisia 20. decembra 2007 predložila 
Európskemu parlamentu a Rade oznámenie 
týkajúce sa „Správy o súčasných postupoch 
v súvislosti so zabezpečovaním informácií 
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o liekoch pre pacientov“. V tejto správe sa 
dospelo k záveru, že členské štáty prijali 
rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií, čo viedlo 
k situácii, že pacienti a široká verejnosť 
nemajú rovnaký prístup k informáciám 
o liekoch. Skúsenosti získané počas 
uplatňovania súčasného právneho rámca 
poukázali aj na rozdiely pri interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich 
sa reklamy a na rozdiely medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi 
sa informácií.

o liekoch pre pacientov“. V tejto správe sa 
dospelo k záveru, že členské štáty prijali 
rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií, čo viedlo 
k situácii, že pacienti a široká verejnosť 
nemajú rovnaký prístup k informáciám 
o liekoch. Skúsenosti získané počas 
uplatňovania súčasného právneho rámca 
poukázali aj na rozdiely pri interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich 
sa reklamy a na rozdiely medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi 
sa informácií, ktoré zároveň zdôrazňujú 
pálčivú potrebu spresniť rozlíšenie medzi 
informáciou a reklamou.

Odôvodnenie

Nedostatočná jasnosť pri rozlišovaní medzi informáciami a reklamou vytvára prekážky 
pri prístupe k informáciám v rámci EÚ a prenecháva verejnosť napospas rozličným, vo vyššej 
či nižšej miere obmedzujúcim interpretáciám zo strany členských štátov, pokiaľ ide 
o vymedzenie toho, čo môže a čo nemôže byť považované za reklamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

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 neintervenčných 
experimentálnych 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“), ktorá by zároveň sledovala 
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opatrenia, ktoré výrobca prijme 
po oznámení nepriaznivých účinkov, a tiež 
aby sa tieto druhy informácií dôsledne 
a okamžite aktualizovali v literatúre.

Odôvodnenie

Je dôležité uvedomiť si, že po vypracovaní správ o riziku, ktoré sa ustanovujú v článkoch 24 
až 26 nariadenia, treba intenzívne sledovať ďalší vývoj procesu a najmä zohľadniť výsledky 
vedeckého hodnotenia na základe klinických testov liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Ak sa zistí, že dodatočné náklady, 
ktoré agentúre vzniknú preverením 
určitých typov informácií v súlade s týmto 
nariadením, nepokryjú poplatky vyberané 
v tejto súvislosti od držiteľov rozhodnutia 
o registrácii, mala by sa preskúmať výška 
podielu Európskej únie na rozpočte 
agentúry. Na úrovni členských štátov by 
sa malo vyvinúť primerané úsilie 
o prispôsobenie podielu Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

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 uverejnením preverí 
agentúra s výnimkou situácie, keď sa táto 
informácia bude nachádzať 



AD\809656SK.doc 7/11 PE430.863v02-00

SK

na internetovej stránke, za ktorej 
uverejnený obsah bude zodpovedný 
príslušný členský štát v súlade s článkom 
100h smernice 2001/83/ES.

Odôvodnenie

V súlade s ustanoveniami článku 100h smernice 2001/83/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

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 120 dní od 
prijatia oznámenia, a svoje rozhodnutie 
musí riadne zdôvodniť. Ak agentúra 
do 120 dní nevznesie žiadne námietky, 
informácie sa považujú za akceptované 
a môžu sa zverejniť.

Odôvodnenie

Tým, že sa od Európskej agentúry pre lieky bude požadovať, aby  zdôvodňovala svoje 
rozhodnutia, sa zabezpečí väčšia transparentnosť a účinnosť pri vypracúvaní informácií.
Predĺženie lehoty tichého súhlasu s uverejnenými informáciami zo 60 na 120 dní má za cieľ 
poskytnúť agentúre lepšie podmienky na to, aby mohla jasne odôvodniť svoje rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie ES č. 726/2004
Článok 20b – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak agentúra vznesie námietky 
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k predloženým informáciám a držiteľ 
rozhodnutia o registrácii sa domnieva, že 
námietky sú neodôvodnené, agentúra 
držiteľovi rozhodnutia o registrácii 
na základe jeho žiadosti umožní predložiť 
ďalšie návrhy, či už písomne a/alebo 
formou ústneho vypočutia, ktoré sa musí 
uskutočniť do 30 dní odo dňa doručenia 
žiadosti agentúre. Agentúra pošle svoje 
vyjadrenie držiteľovi rozhodnutia 
o registrácii do 30 dní.

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zaručiť vyššiu účinnosť a transparentnosť postupu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1a (nový)
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 57 – odsek 1 – bod l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V článku 57 ods. 1 druhý pododsek sa 
písmeno l) nahrádza takto:
l) vytvoriť databázu liekov, ktorá má 
byť prístupná všeobecnej verejnosti 
vo všetkých úradných jazykoch EÚ a 
zabezpečiť jej aktualizáciu a 
spravovanie nezávisle od obchodných 
záujmov farmaceutických firiem;
databáza musí uľahčovať vyhľadávanie 
informácií, ktoré sú už povolené pre 
príbalové letáky; musí obsahovať časť 
o liekoch, povolených na liečbu detí;
informácie pre verejnosť musia byť 
sformulované vhodným a 
zrozumiteľným spôsobom so zreteľom 
na laickú verejnosť;

Odôvodnenie

Posilnenie úlohy agentúry pri poskytovaní informácií o liekoch na lekársky predpis verejnosti 
je nevyhnutné na to, aby sa všetkým občanom zabezpečil rovnocenný prístup ku kvalitným 
informáciám. Riadenie databázy s informáciami pre verejnosť musí spĺňať kritériá
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pre výnimky vzťahujúce sa na informácie v nej obsiahnuté.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 2a (nový)
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. V článku 57 sa odsek 2 nahrádza 
takto:
2. Databáza, ustanovená v odseku 1 
písm. l) obsahuje súhrn charakteristík 
výrobku, príbalový leták pre pacienta 
alebo užívateľa a informácie, uvedené 
na označení. Vývoj databázy prebieha 
po etapách, pričom sa uprednostňujú sa 
lieky, povolené na základe kapitoly 4 
hlavy III smernice 2001/83/ES a 
smernice 2001/82/ES. Databáza sa 
potom rozšíri tak, aby obsahovala všetky 
lieky, umiestnené na trh v Spoločenstve.
Túto databázu treba aktívne propagovať 
medzi európskymi občanmi.
Ak je to vhodné, databáza môže 
obsahovať aj odkazy na údaje 
o klinických skúškach, ktoré sa 
v súčasnosti vykonávajú alebo sú už 
dokončené, obsiahnuté v databáze 
klinických skúšok, ustanovenej v článku 
11 smernice 2001/20/ES. Komisia, 
po konzultácii s členskými štátmi, vydá 
metodické pokyny o druhu údajov, ktoré 
sa môžu do nej zahrnúť a ktoré sa môžu 
sprístupniť verejnosti.
Informácie predložené držiteľmi 
rozhodnutia o registrácii zašlú 
vnútroštátne orgány po ich schválení 
agentúre a budú zahrnuté do databázy 
prístupnej verejnosti.

Odôvodnenie

Databáza bude verejne prístupná ako primárny zdroj objektívnych informácií. Členské štáty, 
Komisia a samotná agentúra musia na tento účel vynaložiť všetko úsilie a dostupné 
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prostriedky, aby sa zabezpečilo náležité využívanie databázy.



AD\809656SK.doc 11/11 PE430.863v02-00

SK

POSTUP

Názov Informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis (zmena nariadenia 
(ES) č. 726/2004)

Referenčné čísla KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)

Gestorský výbor ENVI

Výbor, ktorý predložil stanovisko
       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE
19.10.2009

Spravodajca výboru požiadaného o 
stanovisko
       dátum menovania

Jorgo Chatzimarkakis
16.9.2009

Prerokovanie vo výbore 15.10.2009 27.1.2010

Dátum prijatia 18.3.2010

Výsledok záverečného hlasovania +:
–:
0:

42
5
0

Poslanci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Zoltán Balczó, Bendt Bendtsen, 
Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles 
Chichester, Pilar del Castillo Vera, Ioan Enciu, Adam Gierek, Norbert 
Glante, Fiona Hall, Jacky Hénin, Romana Jordan Cizelj, Sajjad Karim, 
Arturs Krišjānis Kariņš, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Jaroslav 
Paška, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul 
Rübig, Francisco Sosa Wagner, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Evžen 
Tošenovský, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir 
Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-
Quadras, Henri Weber

Náhradníci prítomní na záverečnom 
hlasovaní

António Fernando Correia De Campos, Rachida Dati, Ilda Figueiredo, 
Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner, Oriol Junqueras Vies, Ivailo 
Kalfin, Marian-Jean Marinescu, Vladko Todorov Panayotov, Silvia-
Adriana Ţicău, Hermann Winkler

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na 
záverečnom hlasovaní

Britta Reimers


