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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:

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

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

• tím, že se držitelům rozhodnutí o registraci bude umožněno poskytovat srozumitelným 
způsobem objektivní a nepropagační informace o výhodách a rizicích jejich léčivých 
přípravků;

• stanovením 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 



PE430.857v01-00 4/17 PA\797716CS.doc

CS

předpisy EU, na jejichž základě jim budou poskytovány shodné, spolehlivé a nepropagační
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 o to naléhavější, 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 nařízení – 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 

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

informace jsou důsledkem nejednotné 
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.

Or. en

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 nařízení – 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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Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – 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 nebo třetí straně 
jednající jejich jménem 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 
neobsahují reklamu.

Or. en

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 nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Měla by být zavedena ustanovení, (10) Měla by být zavedena ustanovení, 
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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.

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. 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 léčivých 
přípravcích, jejichž výdej je vázán pouze 
na lékařský předpis, splňovat určitý soubor 
kritérií kvality.

Or. en

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.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – 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 
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členských států.

Or. en

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 6

Návrh nařízení – 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,

Or. de

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 7

Návrh nařízení – 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 

- věcná informativní oznámení (včetně 
oznámení nebo sdělení, např. mediálním
organizacím buď ve formě odpovědi na 
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obecných bezpečnostních opatření ohledně 
léčivých přípravků, prodejních katalogů 
a ceníků, a to za předpokladu, že 
neobsahují žádné tvrzení o přípravku,

přímý dotaz nebo prostřednictvím šíření 
takovýchto informací na konferencích, 
nebo v písemných zprávách včetně 
oznámení nebo zpráv zúčastněným 
stranám a/nebo regulačním orgánům)
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 
reklamního charakteru;

Or. en

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 8

Návrh nařízení – 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 (včetně 
oznámení nebo sdělení, např. mediálním 
organizacím buď ve formě odpovědi na 
přímý dotaz nebo prostřednictvím šíření 
takovýchto informací na konferencích, 
nebo v písemných zprávách včetně 
oznámení nebo zpráv zúčastněným 
stranám a/nebo regulačním orgánům) 
a podklady k léčivému přípravku týkající 
se např. změn balení, upozornění na 
nežádoucí účinky jako součástí obecných 
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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.

Or. en

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. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – 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 a veřejně přístupnou 
verzi zprávy o hodnocení vypracovanou 
příslušnými orgány a další dostupná 
sdělení a dokumenty zveřejněné 
příslušnými orgány;

Or. en

Odůvodnění

Evropská veřejná zpráva o hodnocení (EPAR) a další dokumenty zveřejněné příslušnými 
orgány obsahují podrobné informace, které jsou pro některé pacienty zajímavé.
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – 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 
publikací podle definice členského státu, 
který je vydává, s výjimkou nevyžádaných 
materiálů aktivně distribuovaných široké 
veřejnosti nebo jednotlivcům; členské státy 
se dohodnou na definici zdravotnických 
publikací nejpozději do ...*;
_____

* 2 roky ode dne vstupu této směrnice v platnost. 

Or. de

Odůvodnění

Definice Společenství zajistí větší právní jednoznačnost a přispěje k jasnému rámci pro 
poskytování informací.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 c – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) prostřednictvím písemných odpovědí na 
žádost o informace ze strany běžných 
občanů.

c) prostřednictvím odpovědí na žádost 
o informace ze strany běžných občanů. 
Ústní odpovědi musejí být zaznamenány.

Or. de

Odůvodnění

Pacienti často žádají okamžité a přímé objasnění příbalových informací nebo si přejí dostat 
další informace. Požadovat, aby odpovídat bylo možné pouze písemně, by pro pacienty 
znamenalo zdržení, které by za určitých okolností mohlo mít negativní dopad na jejich zdraví. 
Z tohoto důvodu by mělo být možné jednotlivé žádosti o lékařské informace zodpovědět jak 
ústně, tak písemně. Ústní odpovědi by měly být zaznamenány, aby je bylo možné zkontrolovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – 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.

Or. en

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 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 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.  
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souhrn údajů o přípravku;

Or. en

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 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 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 
stránka určena.

Or. en

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.



PA\797716CS.doc 15/17 PE430.857v01-00

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 5
Směrnice 2001/83/ES
Hlava VIII a – čl. 100 h – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Lze však poskytnout videozáznam na 
podporu bezpečného a účinného užívání 
léčivých přípravků.

Or. en

Odůvodnění

 Information on prescription medicines should not be actively distributed through TV or 
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radio. However, there can be a great value for patients if certain information is supported by 
other means, for example film, DVD or similar to demonstrate the correct way of using an 
inhaler. The term “web TV” is not defined and may exclude the viewing of Internet website 
content through TV screens. Such viewing is perfectly acceptable and banning the TV as a 
viewing machine makes no sense. However the unsolicited pushing of TV content via websites 
should be prohibited – but this is not generally understood to be ‘Web TV. 

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – point 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.

Or. de

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – 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.
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Or. en

Odůvodnění

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


