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Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (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, pokiaľ ide o informácie určené verejnosti o liekoch viazaných na 
lekársky predpis

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
(KOM(2008)0662 – C7-0517/2008 – 2008/0255(COD))



PE438.482v01-00 2/8 AM\803804SK.doc

SK

AM_Com_LegOpinion



AM\803804SK.doc 3/8 PE438.482v01-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
António Fernando Correia De Campos

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 
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.

(1) Komisia 20. decembra 2007 predložila 
Európskemu parlamentu a Rade oznámenie 
týkajúce sa „Správy o súčasných postupoch 
v súvislosti so zabezpečovaním 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, pričom dokázali naliehavú 
potrebu stanoviť rozdiel medzi reklamou 
a informáciami.

Or. pt

Odôvodnenie

Z dôvodu nejasností pri rozlišovaní medzi informáciami a reklamou sa narušuje prístup k 
informáciám v rámci EÚ, pretože verejnosť je prenechaná napospas rôznym, viac menej 
obmedzujúcim interpretáciám členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie toho, čo sa môže a čo 
nemôže považovať za reklamu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
António Fernando Correia De Campos

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 vedeckých štúdiách 
založených na pokusných pozorovaniach
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 opatrenia, ktoré 
výrobca prijme po oznámení 
nepriaznivých účinkov, a tiež aby sa tieto 
druhy informácií dôsledne a okamžite 
aktualizovali v literatúre.

Or. pt

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 pozorovania v užívaní liekov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
António Fernando Correia De Campos

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie (ES) č. 726/2004
Článok 20b – odsek 1
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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 na 
internetovej stránke, za ktorej uverejnený 
obsah bude zodpovedný niektorý členský
štát v súlade s článkom 100h smernice 
2001/83/ES.

Or. pt

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
António Fernando Correia De Campos

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 v 
tejto lehote nevznesie žiadne námietky, 
informácie sa považujú za akceptované 
a môžu sa zverejniť.

Or. pt

Odôvodnenie

Ak Európska agentúra pre lieky bude musieť uvádzať opodstatnené dôvody, zvýši sa v procese 
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vypracúvania informácií transparentnosť a účinnosť. Predĺženie lehoty na tichý súhlas s 
uverejnenými informáciami zo 60 na 120 dní má za cieľ poskytnúť agentúre lepšie podmienky 
na to, aby sa mohla vyjadriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
António Fernando Correia De Campos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V článku 57 ods. 1 sa písmeno l) 
nahrádza takto:
l. vytvoriť databázu liekov, ktorá má 
byť prístupná širokej verejnosti vo 
všetkých úradných jazykoch EÚ, a 
zabezpečiť jej aktualizáciu a 
spravovanie nezávisle od obchodných 
záujmov farmaceutických podnikov;
databáza musí umožňovať 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, adresované 
laickej verejnosti;

Or. pt

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 pre 
výnimky vzťahujúce sa na informácie v nej obsiahnuté.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
António Fernando Correia De Campos

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 najmä súhrn charakteristík 
výrobku, príbalový leták pre pacienta 
alebo užívateľa a informácie uvedené na 
označení. Vývoj databázy prebieha po 
etapách, pričom sa uprednostňujú lieky 
povolené týmto nariadením, ako aj lieky 
povolené na základe kapitoly 4 hlavy III
smernice 2001/83/ES a kapitoly 4 hlavy 
III smernice 2001/82/ES. Databáza sa 
rozširuje [...] na všetky lieky umiestnené 
na trh v spoločenstve. Ak je to vhodné, 
databáza obsahuje 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 v 
spolupráci s členskými štátmi vypracuje 
usmernenia pre údaje, ktoré môžu byť 
zahrnuté, a pre tie údaje, ktoré budú 
poskytnuté k dispozícii verejnosti. Túto 
databázu treba aktívne propagovať medzi 
európskymi občanmi.
Informácie predložené držiteľmi 
rozhodnutia o registrácii zašlú 
vnútroštátne orgány po ich schválení 
agentúre a budú zahrnuté do databázy 
prístupnej verejnosti.

Or. pt

Odôvodnenie

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


