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Pozměňovací návrh 21
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 
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. 

(10) Měla by být zavedena ustanovení, 
která zajistí, aby se mohly poskytovat 
pouze kvalitní informace nereklamní 
povahy o výhodách a rizicích povolených 
léčivých přípravků podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. Informace by 
měly brát v úvahu potřeby a očekávání 
pacientů s cílem 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 
povolených 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.)

Or. pt

Odůvodnění

Rozsah působnosti této směrnice se omezuje na povolené léčivé přípravky. Informace 
nebudou „šířeny“, ale „poskytovány“ veřejnosti v případě potřeby. To předpokládá, že si 
příslušné osoby budou muset tyto informace samy aktivně vyhledat.
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Pozměňovací návrh 22
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec, a další jasně definované informace 
týkající se léčivého přípravku. 

(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 
v souladu, aniž by přesahovaly jejich 
rámec.

Or. es

Pozměňovací návrh 23
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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,“

Or. xm

Odůvodnění

Upozorňování na léčivé přípravky v souvislosti s příznaky či symptomy nemocí může vést 
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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 24
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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, pokud členské státy 
dohlédnou na to, aby se tyto akce 
nevyužívaly k reklamním účelům.“

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Werner Langen

Návrh nařízení – 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, pokud se zajistí, aby tyto 
akce sloužily výhradně nutným lékařským 
účelům.“

Or. de



PE439.168v01-00 6/25 AM\805365CS.doc

CS

Odůvodnění

Popsané akce smí sloužit pouze lékařským účelům a nesmí se zneužívat pro účely veřejné 
reklamy.

Pozměňovací návrh 26
Werner Langen

Návrh nařízení – 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 
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.

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
o registrovaných léčivých přípravcích 
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.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o registraci vydané členským státem je nutné, jelikož pro příslušné informace 
dosud neexistuje žádná – z právnického hlediska vhodná – definice, která by určovala, kdy se 
tyto informace stávají reklamou.

Pozměňovací návrh 27
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

1. Členské státy umožní držiteli rozhodnutí 
o registraci šířit, přímo i nepřímo 
prostřednictvím třetí strany, informace 
určené široké veřejnosti nebo jednotlivcům 
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, 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 popírají, že 
daný léčivý přípravek má vlastnosti nebo 
použití odpovídající popisu ve stávajícím 
rozhodnutí o jeho registraci, nebo které 
mu přisuzují vlastnosti a použití, jež se od 
popisu ve stávajícím rozhodnutí o jeho 
registraci liší.

Or. es

Pozměňovací návrh 28
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 
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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. Tyto informace nejsou 
považovány za reklamu za účelem 
používání hlavy VIII. 

Or. pt

Odůvodnění

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 29
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 
konkrétních a realistických údajích 
poskytnutých příslušnými odbornými 
subjekty a které neobsahují žádný, ani 
nepřímý odkaz na léčivý přípravek;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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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.

Or. es

Pozměňovací návrh 31
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
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 a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány; tyto informace a 
souhrny údajů smí být zveřejněny až poté, 
co je schválí příslušný členský stát;

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 

b) informace, které nepřekračují rámec 
souhrnu údajů o přípravku, označení na 
obalech a příbalové informace léčivého 
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přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě; 

přípravku a veřejně přístupnou verzi 
zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány, ale uvádí je v jiné 
podobě; tyto veřejně přístupné souhrnné 
informace nesmí obsahovat žádné 
podstatné změny ohledně možných 
vlastností, specifik, účinků a vedlejších 
účinků daného léčivého přípravku;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 použití daného 
léčivého přípravku prezentují pravdivým 
způsobem;

Or. pt

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 použití. Tomu je třeba zabránit.

Pozměňovací návrh 34
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
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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 
požadavky na klinické testování. 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 35
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 nebo rádia, tisku 
či jiného hromadného sdělovacího 
prostředku, včetně internetového rádia či 
internetové televize. Smí být zpřístupněny 
pouze těmito způsoby:
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Or. es

Pozměňovací návrh 36
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 ani rádia, ani 
prostřednictvím novin či časopisů 
zaměřených na širokou veřejnost, ani 
prostřednictvím jejich reklamních či 
jiných příloh. Smí být zpřístupněny pouze 
těmito způsoby:

Or. pt

Odůvodnění

V zájmu stanovení jasné hranice mezi informacemi a reklamou je třeba vyloučit všechny 
prostředky, kterými se informace o léčivých přípravcích mohou šířit mezi širokou veřejností 
nevyžádaným způsobem. Tím se zajistí, že si spotřebitelé, kteří mají o tyto informace zájem, 
sami potřebné údaje zjistí.

Pozměňovací návrh 37
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – návětí a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) prostřednictvím zdravotnických 
publikací podle definice členského státu, 

a) prostřednictvím odborných a vědeckých 
časopisů z oblasti zdravotnictví či časopisů 
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který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům;

určených široké veřejnosti s převážně 
zdravotní tématikou, prostřednictvím 
brožur, informačních letáků a jiných 
tištěných informačních materiálů,
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
aktivně distribuovaných široké veřejnosti 
nebo jednotlivcům;

Or. pt

Odůvodnění

Pojem „zdravotnické publikace“ není dostatečně jasně definován a různé státy si jej vykládají 
různě. Tím zůstává nevyužita šance ke sjednocení výkladu, které by v tomto oboru zajistilo 
vyšší míru právní jistoty a občanům Unie poskytlo jednotný přístup k informacím. Různé 
druhy tištěných informačních materiálů jsou důležitými informačními zdroji zejména pro 
osoby, které nemají přístup k informacím poskytovaným na internetu. Je však třeba zajistit, 
aby veřejnost nalézala informace o léčivých přípravcích v tištěných médiích  pouze v 
případech, kdy o to bude sama aktivně usilovat.

Pozměňovací návrh 38
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 c – písm. 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 zdravotnických 
tištěných publikací podle definice 
členského státu, který je vydává, 
s výjimkou nevyžádaných materiálů 
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;

Or. es
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Pozměňovací návrh 39
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 účelem  schvalování, 
sledování a kontroly internetových 
stránek, které smí poskytovat informace 
uvedené v tomto článku, zřídí členské 
státy příslušný systém. Mezi členskými 
státy se navíc vytvoří systém rychlého 
varování sloužící k potírání těch 
internetových stránek, které nedodržují 
ustanovení této směrnice.

Or. es

Pozměňovací návrh 40
Werner Langen

Návrh nařízení – 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 
určil a schválil jako zdroje informací o 
léčivých přípravcích, s výjimkou 
nevyžádaných materiálů aktivně 
distribuovaných široké veřejnosti nebo 
jednotlivcům; pro nevyžádané informační 
materiály se zřídí zvláštní systém 
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schvalování a kontroly;

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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. Tyto písemné a 
ústní odpovědi se navíc předávají 
příslušným zdravotnickým úřadům k 
pravidelné kontrole.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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;
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Or. pt

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 43
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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;

Or. pt

Odůvodnění

Jasnější formulace.

Pozměňovací návrh 44
Werner Langen

Návrh nařízení – 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; mimoto je nutné 
věnovat zvláštní pozornost potřebám 
starších osob;

Or. de
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Pozměňovací návrh 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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:
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.

Or. es
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Pozměňovací návrh 47
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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;

Or. pt

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 48
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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; komentáře běžných 
občanů a odpovědi držitelů rozhodnutí o 
registraci se náležitě zaznamenávají a 
prověřují.

Or. es

Pozměňovací návrh 49
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Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 mezistátní 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 50
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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 portálech, aby se zajistila 
spolehlivost poskytovaných informací a 
jejich soulad s rozhodnutím o registraci a 
rejstříkem léčivých přípravků; spotřebitel 
tak získá záruku toho, že dané internetové 
stránky, případně na nich uváděné 
informace, poskytují pravdivé a ověřené 
údaje. Kromě toho se zřídí systém, kterým 
se budou schválené internetové stránky 
osvědčovat a hodnotit. Dále se bude vést 
seznam schválených internetových 
stránek a portálů, které nabízejí 
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informace, jež jsou předmětem této 
směrnice. Tento průběžně aktualizovaný 
seznam bude k dispozici spotřebitelům.

Or. es

Pozměňovací návrh 51
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Čl. 100 g – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou samoregulačními 
a společnými regulačními orgány 
a možnost odvolat se k nim, jestliže jsou 
řízení před těmito orgány vedle soudních 
nebo správních řízení v členských státech 
přípustná.

Metody mohou zahrnovat dobrovolnou 
kontrolu informací o léčivých přípravcích 
prováděnou společnými regulačními 
orgány a možnost odvolat se k nim, jestliže 
jsou řízení před těmito orgány vedle 
soudních nebo správních řízení v členských 
státech přípustná.

Or. pt

Odůvodnění

Ohledně této záležitosti může v tomto odvětví dojít ke střetu zájmů, a proto jsou 
samoregulační mechanismy prevence šíření reklamy nevhodné, a jako takové je třeba je 
vyloučit. 

Pozměňovací návrh 52
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 

1. Členské státy zajistí, aby držitelé 
rozhodnutí o registraci zaregistrovali 
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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. 

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.

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Werner Langen

Návrh nařízení – 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. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání, „podcasting“, videopřenosy, ani 
jiné formy digitálního zprostředkování 
informací.

Or. de

Pozměňovací návrh 54
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Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – 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. Uvedené internetové stránky 
nesmí obsahovat internetové televizní 
vysílání, „podcasting“, videopřenosy, ani 
jiné formy digitálního zprostředkování 
informací, které nejsou v rámci této 
směrnice výslovně povoleny a nepodléhají 
dohledu daného členského státu.

Or. es

Pozměňovací návrh 55
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 těchto 
internetových stránek nesmí být šířeny 
žádné videozáznamy.

Or. pt
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Odůvodnění

Pojem „internetové televizní vysílání“ by mohl vést k mylným výkladům ohledně použití 
jiných technologií. Videozáznamy je nutné zakázat, jelikož se jejich prostřednictvím mohou 
pod záminkou zprostředkování informací šířit citově zabarvená a subjektivní sdělení a 
reklama.

Pozměňovací návrh 56
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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 přípravcích, 
jejichž výdej je vázán pouze na lékařský 
předpis.

Or. pt

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 57
António Fernando Correia De Campos

Návrh nařízení – 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, 

5. Členské státy vyžadují, aby
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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.

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

b) na registrovaných internetových 
stránkách byl na každé zobrazované 
stránce jasně uveden hypertextový odkaz 
na internetové stránky databáze 
Eudrapharma spolu s vysvětlením, že se 
jedná o oficiální databázi spravovanou 
Evropskou agenturou pro léčivé 
přípravky.

Or. pt

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.
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Pozměňovací návrh 58
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení – pozměňující akt
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 
veškeré jiné léčivé směsi nebo látky, které 
jsou klasifikovány jako přípravky, jejichž 
výdej je vázán pouze na lékařský předpis.

Or. es


