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STRUČNÉ 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 tím, že se:

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

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

• držitelům rozhodnutí o registraci bude umožní poskytovat srozumitelným způsobem 
objektivní a nepropagační informace o výhodách a rizicích jejich léčivých přípravků;

• zajistí opatření k monitorování a prosazování s cílem zajistit, aby poskytovatelé 
informací dodržovali kritéria kvality, aniž by to vedlo ke zbytečné byrokracii.

Konkrétní cíle

Komise předložením této směrnice uznává, že se pacienti stále více zajímají o své zdraví 
a chtějí být více zapojeni do léčebného procesu. Optimální léčba je proto možná pouze tehdy, 
když mají pacienti 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 
předpisy EU, na jejichž základě jim budou poskytovány shodné, spolehlivé a nepropagační 
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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 zvláště naléhavé, 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 by chtěl ještě jednou výslovně zdůraznit, že zákaz reklamy na léčivé přípravky 
podléhající omezení výdeje na lékařský předpis, která je určena široké veřejnosti, by měl být 
v EU zachován. Trvá také na tom, že důležitým pramenem informací o léčivých přípravcích 
zůstávají pro širokou veřejnost i nadále příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí 
pracovníci, cenný pramen nepropagačních informací o léčivých přípravcích však spatřuje také 
v držitelích rozhodnutí o registraci 

Navrhovatel si je vědom toho, že jsou zapotřebí monitorovací systémy, které zajistí 
dodržování harmonizovaných norem kvality za účelem poskytování kvalitních informací 
nereklamní povahy.

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

Navrhovatel stanoviska se domnívá, že je především zapotřebí zlepšit definici zdravotnické 
publikace a sankcí, což je řešeno v rámci pozměňovacích návrhů.

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 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 

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

interpretace rozdílu mezi pojmy reklama 
a informace v rámci Společenství. 
V důsledku toho může být občanům 
v některých členských státech odepřeno 
právo na přístup ke kvalitním informacím 
nereklamní povahy o lécích v jejich 
jazyce.

Odůvodnění

V demokratické společnosti je základní zásadou, aby občané měli právo na přístup 
k informacím, včetně informací o lécích podléhajících omezení výdeje na lékařský předpis.

Pozměňovací návrh 2

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 
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. Stanovení 
potřebného právního rámce pro držitele 
rozhodnutí o registraci zvýší právní jistotu 
pro farmaceutický průmysl, pokud jde 
o poskytování specifických informací 
o jejich léčivých přípravcích široké 
veřejnosti. Zákaz reklamy určené široké 
veřejnosti na léčivé přípravky, jejichž 
výdej je vázán pouze na lékařský předpis, 
by měl být zachován.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) V souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují.

(9) V souladu se zásadou proporcionality je 
vhodné omezit oblast působnosti této 
směrnice na léčivé přípravky, jejichž výdej 
je vázán pouze na lékařský předpis, jelikož 
stávající pravidla Společenství reklamu 
určenou široké veřejnosti na léčivé 
přípravky nepodléhající omezení výdeje na 
lékařský předpis za určitých podmínek 
umožňují. Tato směrnice žádá od 
členských států, aby prostřednictvím 
určitých kanálů a pod podmínkou 
náležitého sledování povolily držitelům 
rozhodnutí o registraci poskytnout 
veřejnosti určité informace 
o registrovaných léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán na lékařský předpis. 
Sdělení, která nespadají pod hlavu VIIIa, 
by měla být povolena za předpokladu, že 
nepředstavují reklamu.

Odůvodnění

Pro vyjasnění působnosti navržené směrnice. Je důležité, aby nové právní předpisy bezděčně 
nezakázaly některou komunikaci, např. odpovědi na dotazy zdravotnických pracovníků na 
nelicencované použití.

Pozměňovací návrh 4

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 

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby mohly být poskytnuty 
pouze kvalitní informace nereklamní 
povahy o výhodách a rizicích 
registrovaných léčivých přípravků 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis. Informace by měly brát v úvahu 
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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.

potřeby a očekávání pacientů s cílem 
posílit jejich postavení, umožnit jim činit 
rozhodnutí na základě znalosti věci 
a podporovat účelné používání léčivých 
přípravků. Poskytnutí více kvalitních 
informací o léčivých přípravcích občanům 
EU jim umožní rozumněji a vhodněji 
užívat léčivé přípravky, což přispěje nejen 
k lepší informovanosti občanů, ale také ke 
zdravější společnosti. Aby se dosáhlo 
tohoto cíle, měly by veškeré informace 
poskytované široké veřejnosti o 
registrovaných léčivých přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, splňovat určitý soubor kritérií 
kvality.

(Nahrazení výrazu „šířit“ výrazem 
„poskytovat“ se týká celého textu. Bude-li 
tento pozměňovací návrh přijat, bude nutné 
provést tuto změnu v celém textu.)

Odůvodnění

Body odůvodnění rovněž odrážejí stanovený cíl návrhu umožnit občanům náležitě (rozumněji 
a bezpečněji) užívat léčivé přípravky a podpořit dodržování předepsané léčby. Podle údajů 
WHO užívá přes 50 % občanů EU léčivé přípravky nevhodně. Rozsah působnosti této 
směrnice se omezuje na registrované léčivé přípravky. Informace nebudou „šířeny“, ale 
„poskytovány“ veřejnosti v případě potřeby. To předpokládá, že si příslušné osoby budou 
muset tyto informace samy aktivně vyhledat.

Pozměňovací návrh 5

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 
schváleného souhrnu údajů o přípravku 
a obsah příbalové informace, dále 
informace, které jsou s těmito dokumenty 

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

v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice – pozměňující akt
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Pokud jde o poskytování informací 
pacientům, má zásadní a neustále rostoucí 
význam internet. Toto médium umožňuje 
téměř neomezený přístup k informacím bez 
ohledu na hranice jednotlivých států. 
S ohledem na přeshraniční charakter 
informací poskytovaných prostřednictvím 
internetu by měla by být stanovena 
specifická pravidla pro sledování 
internetových stránek, která umožní 
spolupráci členských států.

(13) Pokud jde o poskytování informací 
pacientům, má zásadní a neustále rostoucí 
význam internet. Toto médium umožňuje 
téměř neomezený přístup k informacím bez 
ohledu na hranice jednotlivých států. 
S ohledem na přeshraniční charakter 
informací poskytovaných prostřednictvím 
internetu by měla by být stanovena 
specifická pravidla pro sledování 
internetových stránek přímo zaměřených 
na občany EU, která umožní spolupráci 
členských států.

Odůvodnění

Objasnění, protože tato směrnice se týká pouze internetových stránek zaměřených na občany 
EU. Netýká se internetových stránek, které se zaměřují na uživatele ze zemí mimo EU nebo 
celosvětové publikum, bez ohledu na to, zda byla informace vytvořena nebo server založen 
v EU.

Pozměňovací návrh 7

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) V čl. 86 odst. 1 se za první odrážku 
vkládá nová odrážka, která zní:
„– upozornění široké veřejnosti na určitý 
léčivý přípravek se zmíněním léčebných 
indikací či příznaků a symptomů,“
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Odůvodnění

Upozorňování na léčivé přípravky v souvislosti s příznaky či symptomy nemocí může vést 
spotřebitele k tomu, aby si sami stanovovali diagnózu a aby se sami rozhodovali pro užívání 
léčivých přípravků, které může být v jejich případě zbytečné. Tomuto druhu reklamy je tudíž 
třeba zabránit. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- korespondenci, popřípadě s přiloženými 
podklady, které nemají propagační 
povahu, nezbytnou k zodpovězení 
specifických dotazů ohledně konkrétního 
léčivého přípravku,

Odůvodnění

Je nutné, aby „korespondence, popřípadě s přiloženými podklady, které nemají propagační 
povahu a jsou nezbytné k zodpovězení zvláštních dotazů ohledně konkrétního léčivého 
přípravku“, nebyla ani reklamou ve smyslu hlavy VIII, ani informacemi ve smyslu článků 
hlavy VIIIa. Právní postavení by se nemělo ve srovnání s nynějším stavem změnit. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 86 – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- věcná informativní oznámení a podklady 
týkající se např. změn balení, upozornění 
na nežádoucí účinky jako součástí 
obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků, prodejních katalogů 
a ceníků, a to za předpokladu, že 
neobsahují žádné tvrzení o přípravku,

- věcná informativní oznámení a podklady 
k léčivému přípravku týkající se např. 
změn balení, upozornění na nežádoucí 
účinky jako součástí obecných 
bezpečnostních opatření ohledně léčivých 
přípravků, prodejních katalogů, ceníků 
a proplácení léčivých přípravků, a to za 
předpokladu, že tato oznámení a podklady
neobsahují žádné tvrzení o přípravku 
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reklamního charakteru;

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti směrnice. Společnostem by mělo být povoleno nadále 
poskytovat určité informace. Např. burzovní pravidla vyžadují, aby společnosti plně 
informovaly investory o významných vývojových trendech a zaměstnanci musí být informováni 
o vývoji v podnikatelském prostředí. „Tvrzení o přípravku“ by se mohlo brát jako sdělení 
o vlastnostech přípravku, pozitivních a negativních, a mohlo by bezděčně zakazovat sdělení 
o nežádoucích účincích a upozornění. 

Pozměňovací návrh 10

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 a další akce 
v zájmu veřejného zdraví prováděné 
průmyslem a schválené příslušnými orgány 
členských států, které zajistí, že tyto akce 
nejsou určeny pro reklamu, za 
předpokladu, že tyto akce jsou prováděny 
výhradně pro nutné lékařské účely.

Odůvodnění

Popsané akce by měly být prováděny výhradně pro nutné lékařské účely a neměly by být 
zneužívány pro reklamní účely.

Pozměňovací návrh 11

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 

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit informace určené široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 



AD\809698CS.doc 11/29 PE430.857v02-00

CS

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.

podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis za podmínky, že uvedené 
informace jsou v souladu s ustanoveními 
této hlavy a že dané léčivé přípravky 
splňují podmínky registrace. Tyto 
informace nejsou považovány za reklamu 
za účelem používání hlavy VIII, ovšem 
nejdříve je musí schválit členský stát, poté 
co se přesvědčí o tom, zda jsou tyto 
informace v souladu s požadavky pro 
vydání registrace daného léčivého 
přípravku. Tyto informace nesmí 
obsahovat žádné údaje, které se odvolávají 
na studie týkající se léčivých přípravků, 
případně nová použití či vlastnosti, které 
se právě testují, či jakékoli další údaje, 
které mohou zkreslit vlastnosti nebo 
použití daného léčivého přípravku ve 
srovnání s popisem ve stávajícím 
rozhodnutí o jeho registraci, nebo které 
mu přisuzují vlastnosti a použití, jež se od 
popisu ve stávajícím rozhodnutí o jeho 
registraci liší.

Odůvodnění

Rozhodnutí o registraci vydané členským státem je nutné, jelikož pro příslušné informace 
dosud neexistuje žádná – z právního hlediska vhodná – definice, která by určovala, kdy se tyto 
informace stávají reklamou. Je důležité, aby oprávnění k šíření informací o léčivém přípravku 
měl pouze držitel rozhodnutí o registraci. Zamezí se tak problémům s tím, kdo nese 
odpovědnost v případě, že by byly porušeny právní předpisy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) informace o lidském zdraví nebo o 
onemocněních lidí za předpokladu, že
neobsahují žádný, ani nepřímý odkaz na 
léčivý přípravek;

a) informace o lidském zdraví nebo o 
onemocněních lidí, které se zakládají na 
objektivních a realistických údajích 
poskytnutých příslušnými odbornými 
subjekty a které neobsahují žádný, ani 
nepřímý odkaz na léčivý přípravek;
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 a – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům.

b) materiály poskytnuté držitelem 
rozhodnutí o registraci zdravotnickým 
pracovníkům za účelem jejich distribuce 
pacientům; členský stát musí tyto 
materiály výslovně schválit, přičemž toto 
schválení musí být zmíněno mezi údaji o 
daném přípravku.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 a – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) věcná informativní oznámení 
nereklamního charakteru a podklady k 
léčivému přípravku týkající se např. změn 
balení, upozornění na nežádoucí účinky 
jako součásti obecných bezpečnostních 
opatření ohledně léčivých přípravků, 
prodejních katalogů, ceníků a proplácení 
léčivých přípravků, a to za předpokladu, 
že smyslem těchto oznámení a podkladů 
není propagace jednotlivého léčivého 
přípravku.

Odůvodnění

Objasnění oblasti působnosti, např. burzovní pravidla vyžadují, aby společnosti plně 
informovaly investory o významných vývojových trendech a zaměstnanci musí být informováni 
o vývoji v podnikatelském prostředí. To je nezbytné uvést, aby bylo možné náležitě poskytovat 
takovéto informace. 
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5 
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – 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;

a) souhrn údajů o přípravku, označení na 
obalu a příbalovou informaci léčivého 
přípravku v souladu se schválením 
příslušných orgánů, veřejně přístupnou
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány a další dostupná 
sdělení a dokumenty zveřejněné 
příslušnými orgány;

Odůvodnění

Evropská veřejná zpráva o hodnocení (EPAR) a další dokumenty zveřejněné příslušnými 
orgány obsahují podrobné informace, které jsou pro některé pacienty zajímavé.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 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 
podobě, pokud rizika a výhody daného 
léčivého přípravku prezentují pravdivým 
způsobem; tyto veřejně přístupné 
souhrnné informace nesmí obsahovat 
žádné podstatné změny ohledně možných 
vlastností, specifik, účinků a vedlejších 
účinků daného léčivého přípravku;
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Odůvodnění

Zjednodušená verze informací je pro osoby z řad neodborné veřejnosti užitečná, neboť 
usnadňuje porozumění daným údajům. Tímto zjednodušením však může dojít i ke zkreslení 
souvislostí a k mylnému pochopení rizik a výhod léčivého přípravku. Tomu je třeba zabránit.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 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;

c) informace o dopadu léčivého přípravku 
na životní prostředí, ceny a věcná 
informativní oznámení a podklady týkající 
se např. změn balení, proplácení nebo 
upozornění na nežádoucí účinky;

Odůvodnění

Bylo by užitečné, aby seznam obsahoval způsob proplácení jako příklad věcné informace, 
která by měla být podle tohoto odstavce povolena.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informace týkající se léčivého přípravku 
ohledně neintervenčních vědeckých studií 
nebo průvodní opatření k prevenci a léčbě 
nebo informace, které představují daný 
léčivý přípravek v souvislosti se stavem, 
jemuž se má předcházet, nebo jenž má být 
léčen. 

d) informace týkající se léčivého přípravku 
ohledně neintervenčních vědeckých studií 
nebo průvodní opatření k prevenci a léčbě 
nebo informace, které představují daný 
léčivý přípravek v souvislosti se stavem, 
jemuž se má předcházet, nebo jenž má být 
léčen. Tyto informace musí být nejdříve 
posouzeny členským státem, přičemž 
uvedené studie se zařadí do registračního 
spisu daného lékařského přípravku. Nelze 
předkládat takové vědecké studie, při 
jejichž provedení nebyly dodrženy platné 
právní požadavky na klinické testování. 
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Nesmí být předkládány ani takové vědecké 
studie, které by se týkaly jiných vlastností 
či použití daného léčivého přípravku, než 
těch, která příslušný členský stát již 
schválil.

Pozměňovací návrh 19

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 šířené držitelem 
rozhodnutí o registraci nesmí být široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům zpřístupněny 
prostřednictvím televize, rádia nebo jiného 
hromadného sdělovacího prostředku, 
včetně internetového rádia či internetové 
televize, ani prostřednictvím novin či 
časopisů zaměřených na širokou 
veřejnost, ani prostřednictvím jejich 
reklamních či jiných příloh. Smí být 
zpřístupněny pouze těmito způsoby:

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – point 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 odborných a vědeckých 
časopisů z oblasti zdravotnictví či časopisů 
určených široké veřejnosti s převážně 
zdravotní tématikou, prostřednictvím 
brožur, informačních letáků a jiných 
tištěných informačních materiálů, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
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aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům; zdravotnickými 
publikacemi se rozumí takové publikace, 
jejichž zveřejnění daný členský stát 
povolil, takže spotřebitel si může být jist 
tím, že jejich obsah byl členským státem 
náležitě schválen;

Odůvodnění

A definição de "publicações na área da saúde" é pouco clara e levará a interpretações 
divergentes nos diferentes Estados-Membros, perdendo-se a oportunidade de harmonização 
que confere mais segurança jurídica à indústria e uniformidade de acesso à informação entre 
os cidadãos europeus. Várias formas de material impresso continuam a ser importantes 
canais de informação, sobretudo para pessoas que não têm acesso ao conteúdo informativo 
disponibilizado pela internet. É contudo importante salvaguardar que estes canais apenas 
são permitidos para veicular informação sobre medicamentos se existir da parte do público 
uma procura voluntária e activa de tais publicações.

Pozměňovací návrh 21

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, které daný členský 
stát jako takové výslovně schválil a které 
jsou jako takové uznávány, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům; za tímto účelem zřídí 
členské státy systém schvalování, 
sledování a kontroly internetových 
stránek, které smí poskytovat informace 
uvedené v tomto článku; mezi členskými 
státy se navíc vytvoří systém včasného 
varování sloužící k potírání těch 
internetových stránek, které nedodržují 
ustanovení této směrnice; pro nevyžádané 
informační materiály se zřídí zvláštní 
systém schvalování a kontroly;
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Pozměňovací návrh 22

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 písemných a ústních –
řádně registrovaných – odpovědí na žádost 
o informace ze strany běžných občanů; tyto 
odpovědi musí být vždy v souladu s 
příbalovými informacemi a údaji o 
schváleném léčivém přípravku a musí 
tazatele odkazovat na zdravotnické úřady 
daného členského státu a lékaře či 
lékárníky, přičemž zde musí být výslovně 
uvedeno, že tyto odpovědi v žádném 
případě neplní funkci řádné konzultace 
lékaře nebo lékárníka; všechny tyto 
písemné a ústní odpovědi se navíc 
předávají příslušným zdravotnickým 
úřadům v daném členském státě k 
pravidelné kontrole.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) musí brát v úvahu celkové potřeby 
a očekávání pacientů;

b) musí mít za cíl lépe sloužit potřebám
pacientů;

Odůvodnění

Tato formulace lépe odpovídá cíli návrhu, tj. poskytovat pacientům potřebné informace ve 
srozumitelnější podobě.

Pozměňovací návrh 24
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) musí se zakládat na důkazech, musí být 
ověřitelné a obsahovat prohlášení o úrovni 
důkazů;

c) musí se zakládat na řádně zjištěných
poznatcích, musí být ověřitelné a 
obsahovat prohlášení o výpovědní hodnotě 
těchto poznatků;

Odůvodnění

Jasnější formulace.

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) musí být pro širokou veřejnost a běžného 
občana srozumitelné;

f) musí být pro širokou veřejnost a běžného 
občana srozumitelné a musí být snadno 
čitelné, přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat potřebám starších občanů;

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) musí být koncipovány tak, aby z nich 
bylo snadno pochopitelné, jak daný léčivý 
přípravek dávkovat, přičemž je třeba 
věnovat zvláštní pozornost těm 
přípravkům, jejichž správné podávání je 
složité. Tyto informace se týkají:
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(i)  přesné dávky k užití;
(ii) způsobu jejího odměření a k tomu 
účelu určených nástrojů;
(iii) časového rozmezí mezi jednotlivými 
dávkami;
(iv) přizpůsobení dávky aktuální váze a 
stáří pacienta.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 d – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) prohlášení, že účelem informací je 
podporovat, nikoli nahradit, komunikaci 
mezi pacientem a zdravotnickými 
pracovníky a že pacient by se měl na 
zdravotnické pracovníky obrátit, jestliže 
potřebuje poskytnuté informace objasnit;

b) prohlášení, že účelem informací je 
podporovat, nikoli nahradit, komunikaci 
mezi pacientem a zdravotnickými 
pracovníky a že pacient by se měl na 
zdravotnické pracovníky obrátit, jestliže 
potřebuje poskytnuté informace objasnit 
nebo získat další informace;

Odůvodnění

Objasnit ve sdělení, že pacient by se měl obrátit na zdravotnické pracovníky, jestliže 
potřebuje další informace. Zdravotničtí pracovníci však nemusejí být schopni zodpovědět 
specifické otázky týkající se informací poskytnutých výrobcem. 

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prohlášení, že informace jsou šířeny 
držitelem rozhodnutí o registraci;

c) prohlášení, že informace jsou šířeny 
držitelem rozhodnutí o registraci, a jméno 
držitele rozhodnutí o registraci;
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Odůvodnění

Tento údaj je jasnější a pochopitelnější, jelikož výrazu „držitel rozhodnutí o registraci“ 
nemusí všichni čtenáři nutně rozumět.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 d – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat držiteli rozhodnutí o 
registraci připomínky.

d) poštovní nebo e-mailovou adresu, kam 
může veřejnost zasílat držiteli rozhodnutí o 
registraci připomínky; připomínky 
soukromých osob a odpovědi držitelů 
rozhodnutí o registraci se náležitě 
zaznamenávají a sledují.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 d – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) znění aktuální příbalové informace 
nebo údaj, kde toto znění lze nalézt. 
V případě internetových stránek pod 
dohledem držitelů rozhodnutí o registraci, 
které jsou určeny přímo pro občany 
jednoho nebo více členských států, tyto 
stránky obsahují souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci 
k daným léčivým přípravkům v úředních 
jazycích členských států, v nichž jsou 
přípravky registrovány, je-li informace 
o léčivých přípravcích v těchto jazycích 
uvedena.
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Odůvodnění

Je důležité, aby měl čtenář přístup k aktuálnímu znění příbalové informace. Je lepší, aby byl 
požadavek na internetové stránky pojednán v tomto odstavci, než aby byl uložen členským 
státům jako požadavek na sledování internetových stránek.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 d – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) porovnání různých léčivých přípravků; a) porovnání různých léčivých přípravků, 
s výjimkou případu, kdy je takové 
porovnání obsaženo v oficiálně 
schválených dokumentech, jako je např.  
souhrn údajů o přípravku;

Odůvodnění

Porovnání existuje v souhrnu údajů o přípravku a v příbalové informaci některých léčivých 
přípravků. Vyloučit tato existující porovnání by prakticky vyžadovalo, aby informace, které 
poskytují držitelé rozhodnutí o registraci, byly neúplné. To by mohlo také poškodit 
schvalovací proces.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 e – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředních jazycích 
členských států, v nichž jsou přípravky 
registrovány.

1. Členské státy zajistí, aby internetové 
stránky držitelů rozhodnutí o registraci, 
které šíří informace o léčivých přípravcích 
podléhajících omezení výdeje na lékařský 
předpis, uveřejňovaly souhrn údajů 
o přípravku a příbalovou informaci daných 
léčivých přípravků v úředním jazyce 
členského státu, v němž jsou přípravky 
registrovány a pro který je internetová 
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stránka určena.

Odůvodnění

Mělo by být objasněno, že souhrn údajů o přípravku a příbalová informace o léčivém 
přípravku podléhajícímu omezení výdeje na lékařský předpis by měly být uveřejněny pouze 
v úředním jazyce členského státu, v němž je informace zveřejněna a pro nějž je určena 
internetová stránka. Je-li např. internetová stránka určena pro německý trh, souhrn údajů 
o přípravku a příbalová informace musí být zveřejněny pouze v německém jazyce. Stávající 
znění je z tohoto hlediska nejasné.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Vnitrostátní či regionální/místní 
zdravotnické úřady zřídí telefonní 
poradenskou linku, na níž bude 
zdravotnický personál osobně podávat 
pacientům vysvětlení příbalových 
informací, bude je informovat o 
snášenlivosti s jinými léčivými přípravky a 
bude s nimi případně konzultovat jejich 
chorobopis.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Určí se jednotný postup, na jehož 
základě se stanoví základní principy pro 
tuto právní úpravu týkající se informací 
zveřejňovaných na internetových 
stránkách a na informačních místech, aby 
se zajistila spolehlivost poskytovaných 
informací a jejich soulad s rozhodnutím o 
registraci a rejstříkem léčivých přípravků; 
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spotřebitel tak získá záruku toho, že dané 
internetové stránky nebo uváděné 
informace poskytují pravdivé a ověřené 
údaje. Kromě toho se zřídí systém, kterým 
se budou schválené internetové stránky 
certifikovat a hodnotit. Dále se bude vést 
seznam schválených internetových 
stránek a informačních míst, které 
nabízejí informace, jež jsou předmětem 
této směrnice. Tento průběžně 
aktualizovaný seznam bude k dispozici 
spotřebitelům.

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – Čl. 100 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Po konzultaci s členskými státy Komise 
vypracuje pokyny k poskytování informací 
podle této hlavy zahrnující kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. Komise tyto 
pokyny vypracuje ke vstupu této směrnice 
v platnost a na základě získaných 
zkušeností je pravidelně aktualizuje.

2. Po konzultaci s členskými státy 
a dalšími zúčastněnými stranami Komise 
vypracuje pokyny k poskytování informací 
podle této hlavy zahrnující kodex chování 
držitelů rozhodnutí o registraci 
poskytujících informace široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům o registrovaných 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. Komise tyto 
pokyny vypracuje ke vstupu této směrnice 
v platnost a na základě získaných 
zkušeností je pravidelně aktualizuje.

Odůvodnění

Při vypracovávání kodexu a pokynů by měly být konzultovány další zúčastněné strany, jako 
pacienti, zdravotničtí pracovníci a farmaceutický průmysl.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 1 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
internetové stránky obsahující informace o 
léčivých prostředcích u příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu, 
jemuž patří doména nejvyšší úrovně, 
kterou daná internetová stránka používá, 
před tím, než jsou stránky zpřístupněny 
veřejnosti. Pokud internetová stránka 
nepoužívá doménu nejvyšší úrovně 
žádného státu, zvolí držitel rozhodnutí o 
registraci za tímto účelem členský stát 
registrace přípravku. 

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
internetové stránky obsahující informace o 
léčivých prostředcích u příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu, 
jemuž patří doména nejvyšší úrovně, 
kterou daná internetová stránka používá, 
před tím, než jsou stránky zpřístupněny 
veřejnosti. Pokud internetová stránka 
nepoužívá doménu nejvyšší úrovně 
žádného státu, zvolí držitel rozhodnutí o 
registraci za tímto účelem členský stát 
registrace přípravku. Tyto informace musí 
odpovídat požadavkům této směrnice a 
musí být v souladu s údaji uvedenými v 
registračním spisu daného lékařského 
přípravku.

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Uvedené internetové 
stránky nesmí obsahovat internetové 
televizní vysílání.

Na internetových stránkách registrovaných 
v souladu s odstavcem 1 není povoleno 
zveřejňovat jména jednotlivců, kteří mají 
k těmto internetovým stránkám přístup, ani 
nevyžádané materiály aktivně 
distribuované široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům. Prostřednictvím uvedených 
internetových stránek se nesmí šířit žádné 
videozáznamy ani jiné formy digitálního 
zprostředkování informací, pokud to není 
schváleno příslušným orgánem.

Pozměňovací návrh 38
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Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 h – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována. 

3. Za sledování obsahu rozšiřovaného 
registrovanou internetovou stránkou 
odpovídá ten členský stát, u něhož byla 
daná internetová stránka zaregistrována, 
pokud se jedná o informace o léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis. 

Odůvodnění

Toto upřesnění má svou logiku, jelikož velká část informací uvedených na internetových 
stránkách se nemusí léčivých přípravků týkat.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy musí držitelům rozhodnutí 
o registraci, kteří zaregistrovali internetové 
stránky v souladu s odstavci 1 až 4, povolit, 
aby na daných stránkách zveřejnili 
prohlášení, které uvádí, že uvedená stránka 
byla zaregistrována a je předmětem 
sledování v souladu s touto směrnicí. 
V prohlášení musí být uveden příslušný 
vnitrostátní orgán, jenž dotyčnou 
internetovou stránku sleduje. Rovněž zde 
musí být uvedeno, že skutečnost, že 
uvedená internetová stránka je sledována, 
nutně neznamená, že veškeré informace 
uvedené na dané stránce vyžadují 
předchozí schválení.

5. Členské státy vyžadují, aby

a) držitelé rozhodnutí o registraci, kteří 
zaregistrovali internetové stránky 
v souladu s odstavci 1 až 4, na daných 



PE430.857v02-00 26/29 AD\809698CS.doc

CS

stránkách zveřejnili prohlášení, které 
uvádí, že uvedená stránka byla 
zaregistrována a je předmětem sledování 
v souladu s touto směrnic; v prohlášení 
musí být uveden příslušný vnitrostátní 
orgán, jenž dotyčnou internetovou stránku 
sleduje a rovněž zde musí být uvedeno, že 
skutečnost, že uvedená internetová stránka 
je sledována, nutně neznamená, že veškeré 
informace uvedené na dané stránce 
vyžadují předchozí schválení;
b) na registrovaných internetových 
stránkách byl na každé zobrazované 
stránce jasně uveden hypertextový odkaz 
na internetové stránky databáze 
Eudravigilance spolu s vysvětlením, že se 
jedná o oficiální databázi spravovanou 
Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky.

Odůvodnění

Os utilizadores de sítios de internet contendo informação sobre medicamentos sujeitos a 
receita médica devem ser inequivocamente informados sobre o facto de o sítio de internet 
estar sujeito a monitorização por parte de uma autoridade do medicamento, mas de que isso 
não constitui garantia de que toda a informação tenha sido validada. A ligação à base de 
dados Eudrapharma assegura que os utilizadores das páginas de internet contendo 
informação sobre medicamentos desenvolvidas por fontes comerciais tenham acesso fácil e 
directo a informação comparável aprovada por uma autoridade do medicamento (nacional 
ou europeia), assegurando uma maior transparência sobre a qualidade da informação.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše sankcí bude stanovena na úrovni 
Společenství.

Odůvodnění

Určení výše sankcí by nemělo být v pravomoci členských států. Stanovení výše postihu na 
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úrovni Společenství zajistí větší právní jednoznačnost a zaručí, že sankce budou mít v případě 
porušení jasný odstrašující účinek.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 i – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí zastoupení 
a slyšení držitelů rozhodnutí o registraci 
při každém projednávání věci, v níž jsou 
obviněni z nedodržení ustanovení 
uvedených v této hlavě. Držitelé 
rozhodnutí o registraci se v takovém 
případě mohou odvolat proti jakémukoli 
rozhodnutí k soudnímu nebo jinému 
příslušnému orgánu.

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší účinnost a transparentnost procesu.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace o homeopatických léčivých 
přípravcích uvedených v čl. 14 odst. 1, 
které byly klasifikovány jako přípravky, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, podléhají ustanovením této hlavy. 

Informace o homeopatických léčivých 
přípravcích uvedených v čl. 14 odst. 1, 
které byly klasifikovány jako přípravky, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis, podléhají ustanovením této hlavy. 
Totéž platí pro informace o léčivých 
přípravcích na bázi léčivých rostlin či 
jiných léčivých směsích nebo látkách, 
které jsou klasifikovány jako přípravky, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
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předpis.
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