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Návrh stanoviska
Jorgo Chatzimarkakis
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k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, 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

Návrh nařízení – pozměňující akt
(KOM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))
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Pozměňovací návrh 4
António Fernando Correia De Campos

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 
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.

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise 
předložila sdělení Evropskému parlamentu
a Radě týkající se zprávy o současné praxi 
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 ukázalo 
naléhavou potřebu stanovit rozdíl mezi 
reklamou a informací.

Or. pt

Odůvodnění

Nejasnosti při rozlišování mezi informací a reklamou vytvářejí rozpor v přístupu
k informacím v rámci EU, protože veřejnost je ponechána napospas různým, více méně 
omezujícím interpretacím členských států, pokud jde o vymezení toho, co může a co nemůže 
být považováno za reklamu.

Pozměňovací návrh 5
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité (4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
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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 
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“). 

druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o 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 sledovala opatření, která výrobce 
přijme po oznámení nežádoucích účinků,
a zajistila okamžitou aktualizaci těchto 
informací v literatuře.

Or. pt

Odůvodnění

Je důležité počítat s tím, že po vypracování zpráv týkajících se rizik, podle článků 24 až 26 
nařízení, je nezbytné intenzívně sledovat další vývoj procesu a začlenit zejména výsledek 
vědeckého hodnocení na základě pozorování při používání léků.

Pozměňovací návrh 6
António Fernando Correia De Campos

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. 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, kromě 
případu, kdy jsou tyto informace
přístupné na internetových stránkách, kde 
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kontrola uveřejněného obsahu spadá do 
odpovědnosti některého členského státu,
v souladu s článkem 100h směrnice 
2001/83/ES.

Or. pt

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s ustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 7
António Fernando Correia De Campos

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 jasné 
důvody pro své rozhodnutí. Nevznese-li 
agentura své námitky do 120 dnů, považují 
se informace za schválené a mohou být 
zveřejněny.

Or. pt

Odůvodnění

Uvádění jasných důvodů Evropskou agenturou pro léčivé přípravky umožní dosáhnout větší 
transparentnosti a účinnosti v procesu vypracovávání informací. Prodloužení lhůty tichého 
souhlasu s uveřejněnými informacemi ze 60 na 120 dnů slouží k zajištění lepších podmínek 
pro to, aby se agentura mohla jasně vyjádřit.
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Pozměňovací návrh 8
António Fernando Correia De Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a) V čl. 57 odst. 1 se písmeno l) 
nahrazuje tímto:
l) vytvořit databázi týkající se léků, 
která bude přístupná veřejnosti ve všech 
úředních jazycích EU, a zajistit její 
aktualizaci a řízení nezávisle na 
obchodních zájmech farmaceutických 
podniků; databáze umožní vyhledávání 
informací, které jsou již povolené pro 
příbalové informace; bude obsahovat 
část o lécích, které jsou povolené pro 
léčbu dětí; informace určené pro 
veřejnost musí být zformulovány 
přiměřeným a srozumitelným způsobem
a zformulované pro laickou veřejnost;

Or. pt

Odůvodnění

Posílení úlohy agentury při poskytování informací veřejnosti o lécích na lékařský předpis je 
zásadní pro zajištění kvalitních a dostupných informací všem občanům rovnocenným 
způsobem. Řízení databází s informacemi pro veřejnost musí odpovídat kritériím výjimek
z informací, které se tam nacházejí.

Pozměňovací návrh 9
António Fernando Correia De Campos

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 
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tímto: 
2. Databáze podle odst. 1 písm. l) 
obsahuje zejména souhrn charakteristik 
výrobku, příbalovou informaci určenou 
pro pacienta nebo uživatele a informace 
uvedené na obalu. Vývoj databáze 
probíhá po etapách a přednostně se týká 
léků povolených v souladu s tímto 
nařízením a také léků povolených
v souladu s kapitolou 4 hlavy III 
směrnice 2001/83/ES a s kapitolou 4 
hlavy III směrnice 2001/82/ES. Tato 
databáze je rozšířena [...] na veškeré 
léky uvedené na trh Společenství. 
Případně může databáze obsahovat také 
odkazy na údaje o klinických zkouškách, 
které jsou v současnosti prováděny nebo 
jsou už dokončené a nacházejí se
v databázi klinických zkoušek podle 
článku 11 směrnice 2001/20/ES. Komise 
po dohodě s členskými státy vypracuje 
pokyny ohledně typu údajů, které by 
mohly být do databáze vloženy a které 
mohou být zveřejněny. Tato databáze by 
měla být aktivně propagována mezi 
evropskými občany.
Držitelé rozhodnutí o registraci předloží 
informace, které po schválení 
vnitrostátními orgány musí být zaslány 
agentuře a uvedeny v její databázi, která 
je přístupná veřejnosti.

Or. pt

Odůvodnění

Databáze bude veřejnosti sloužit jako privilegovaný zdroj objektivních informací. Členské 
státy, Komise i samotná agentura by měly udělat vše, co je v jejich silách, aby zajistily její 
skutečně účinné využívání.


