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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k smernici 2001/83/ES a k nariadeniu (ES) č. 726/2004 sa 
týkajú všeobecných cieľov zameraných na zabezpečenie lepšej ochrany zdravia občanov EÚ 
a plynulého fungovania vnútorného trhu s liekmi na humánne použitie. V súlade s tým sa tieto 
návrhy zameriavajú najmä na vytvorenie jasného rámca pre poskytovanie informácií o liekoch 
viazaných na lekársky predpis s cieľom podporovať rozumné užívanie týchto liekov. Na 
základe tohto návrhu sa takisto zabezpečí zákaz verejnej reklamy liekov viazaných na 
lekársky predpis.

Tieto ciele sa dosiahnu:

• zabezpečením vysokokvalitných informácií poskytovaných jednotným uplatňovaním 
jasne stanovených noriem v rámci Spoločenstva;

• umožnením, aby sa informácie poskytovali prostredníctvom kanálov zodpovedajúcich 
potrebám a schopnostiam rozličných typov pacientov;

• tým, že sa držiteľom rozhodnutia o registrácii umožní zrozumiteľným spôsobom 
poskytovať objektívne a nepropagačné informácie o prínosoch a rizikách ich liekov;

• zabezpečením, aby sa zaviedlo monitorovanie a opatrenia na presadzovanie práva 
s cieľom zaistiť, aby poskytovatelia informácií spĺňali kritériá kvality a aby sa pritom predišlo 
zbytočnej byrokracii.

Konkrétne o jednotlivých cieľoch:

Komisia predložením tejto smernice uznala, že pacienti sa čoraz viac zaujímajú o svoje 
zdravie a chcú byť intenzívnejšie zapojení do celého procesu. Optimálna liečba je preto 
možná len vtedy, ak majú pacienti k dispozícii informácie o liekoch, ktoré užívajú, a tak je 
možné prijať fundované rozhodnutia a podporovať rozumné užívanie liekov. Spravodajca 
súhlasí s názorom Komisie, že postup Spoločenstva v oblasti poskytovania informácií pre 
pacientov môže mať pozitívny vplyv na verejné zdravie. Okrem toho by chcel zdôrazniť, že 
informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis, ktoré zodpovedajú potrebám a 
očakávaniam pacientov, môžu podporiť aspekt prevencie.

Skutočnosťou však je, že informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis v EÚ nie sú 
dostatočné ani aktuálne. Získavanie informácií závisí od toho, ako dobre vie občan používať 
internet a ktoré jazyky ovláda. 

Navyše keďže chýbajú jednotné podmienky týkajúce sa obsahu informácií, členské štáty 
prijali rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide o ich poskytovanie. Preto nie je prístup k
informáciám o liekoch rovnaký. 

Prijatie opatrení v tejto oblasti je v súčasnosti veľmi dôležité, pretože technický pokrok 
umožňuje občanom získavať z internetu informácie, ale nevedome aj reklamu z celého sveta, 
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a tým na neho pôsobia klamlivé a nedostatočné informácie. Preto sa spravodajca domnieva, 
že je nevyhnutné zmeniť túto skutočnosť a občanom poskytnúť zhodné, spoľahlivé 
a nepropagačné informácie v súlade s právnymi predpismi EÚ. Európska únia sa musí 
prostredníctvom overených informácií usilovať o informačnú protiváhu ku klamlivej reklame 
na internete.

V centre pozornosti je pritom príbalový leták. Informácie na príbalovom letáku musia byť 
uvedené tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých občanov. Táto skutočnosť je veľmi 
naliehavá najmä preto, lebo súčasná forma príbalových letákov je nedostatočná, pretože môže 
podporovať strach u pacientov a spôsobiť, že pacient preruší liečbu. Návrh Komisie sa 
zameriava na prepracovanie podoby príbalového letáka. 

Spravodajca by chcel opätovne zdôrazniť, že v EÚ je potrebné zachovať zákaz reklamy liekov 
viazaných na lekársky predpis, ktorá zasahuje širokú verejnosť. Takisto konštatuje, že 
príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál sú pre širokú verejnosť naďalej 
zdrojom dôležitých informácií o liekoch, domnieva sa však, že držitelia rozhodnutia 
o registrácii lieku sú cenným zdrojom nepropagačných informácií o liekoch. 

Spravodajca si uvedomuje, že sú nevyhnutné systémy monitorovania, pomocou ktorých sa 
zabezpečí dodržiavanie jednotných noriem kvality s cieľom zaistiť vysokokvalitné 
nepropagačné informácie. 

Preto víta návrh Komisie, ktorý poskytuje členským štátom možnosť vybrať si najvhodnejší 
mechanizmus monitorovania a stanovuje všeobecné pravidlo, že monitorovanie by sa malo 
vykonať v nadväznosti na šírenie informácií, pretože tento spôsob je najúčinnejší a najmenej 
byrokratický. 

Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné najmä zlepšenie v oblasti definície publikácie 
týkajúcej sa zdravia a sankcií, ktorými sa zaoberajú aj pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Skúsenosti získané pri uplatňovaní 
súčasného právneho rámca tiež ukázali, že 
určité obmedzenia ohľadom možností 

(4) Skúsenosti získané pri uplatňovaní 
súčasného právneho rámca tiež ukázali, že 
určité obmedzenia ohľadom možností 
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farmaceutických firiem poskytovať 
informácie vyplývajú zo skutočnosti, že 
rozdiel medzi pojmami reklama a 
informácie sa v rámci Spoločenstva 
nevykladá konzistentne.

farmaceutických firiem poskytovať 
informácie vyplývajú zo skutočnosti, že 
rozdiel medzi pojmami reklama a 
informácie sa v rámci Spoločenstva 
nevykladá konzistentne. V dôsledku toho 
sa môže obyvateľom niektorých členských 
štátov odopierať právo na dostupnosť 
kvalitných nepropagačných informácií o 
liekoch v ich vlastnom jazyku.

Or. en

Odôvodnenie

V demokratickej spoločnosti je základnou zásadou právo občanov na informácie vrátane 
informácií o liekoch viazaných na predpis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
dôležitými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám. 
Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu 
byť cenným zdrojom nepropagačných 
informácií o svojich liekoch. Touto 
smernicou by sa preto mal ustanoviť 
právny rámec pre rozširovanie 
špecifických informácií o liekoch zo strany 
držiteľov rozhodnutia o registrácii 
určených širokej verejnosti. Zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis 
určenej širokej verejnosti by sa mal 
zachovať.

(8) Pre širokú verejnosť by mali zostať 
dôležitými zdrojmi informácií o liekoch 
príslušné vnútroštátne orgány a 
zdravotnícky personál. Členské štáty by 
mali vhodnými spôsobmi uľahčiť prístup 
občanov k vysokokvalitným informáciám.
Držitelia rozhodnutia o registrácii môžu 
byť cenným zdrojom nepropagačných 
informácií o svojich liekoch. Touto 
smernicou by sa preto mal ustanoviť 
právny rámec pre rozširovanie 
špecifických informácií o liekoch zo strany 
držiteľov rozhodnutia o registrácii 
určených širokej verejnosti. Stanovením 
nutného právneho rámca pre držiteľov 
rozhodnutí o registrácii sa posilní právna
istota farmaceutického priemyslu, pokiaľ 
ide o poskytovanie určitých informácií o 
liekoch širokej verejnosti. Zákaz reklamy 
liekov viazaných na lekársky predpis 
určenej širokej verejnosti by sa mal 
zachovať.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) V súlade so zásadou proporcionality je 
vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tejto 
smernice na lieky viazané na lekársky 
predpis, keďže súčasné pravidlá 
Spoločenstva za určitých podmienok 
umožňujú reklamu určenú pre širokú 
verejnosť týkajúcu sa liekov, ktoré nie sú 
viazané na lekársky predpis.

(9) V súlade so zásadou proporcionality je 
vhodné obmedziť rozsah pôsobnosti tejto 
smernice na lieky viazané na lekársky 
predpis, keďže súčasné pravidlá 
Spoločenstva za určitých podmienok 
umožňujú reklamu určenú pre širokú 
verejnosť týkajúcu sa liekov, ktoré nie sú 
viazané na lekársky predpis. Táto 
smernica požaduje, aby členské štáty 
povolili držiteľovi rozhodnutia o 
registrácii alebo tretej strane konajúcej v 
jeho mene poskytovať verejnosti 
prostredníctvom niektorých kanálov a za 
predpokladu primeraného monitorovania 
určité informácie o registrovaných 
liekoch viazaných na lekársky predpis.  
Informácie, na ktoré sa nevzťahuje hlava 
VIIIa, by sa mali povoliť za predpokladu, 
že nie sú reklamou.

Or. en

Odôvodnenie

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti navrhnutej smernice. Je dôležité, aby nové právne predpisy 
neuvážene nezakazovali niektoré informácie, napr. odpovede na otázky odborných 
zdravotníckych pracovníkov týkajúce sa použitia, ktoré nie je predmetom registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Mali by sa stanoviť ustanovenia na 
zabezpečenie toho, že sa môžu rozširovať 

(10)Mali by sa stanoviť ustanovenia na 
zabezpečenie toho, že sa môžu rozširovať 
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iba kvalitné nepropagačné informácie o 
prínosoch a rizikách liekov viazaných na 
lekársky predpis. Tieto informácie by mali 
zohľadniť potreby a očakávania pacientov 
s cieľom posilniť postavenie pacientov, 
umožniť im rozhodovanie sa na základe 
informácií a podporiť rozumné užívanie 
liekov. Akékoľvek informácie širokej 
verejnosti o liekoch viazaných na lekársky 
predpis by preto mali spĺňať určitý súbor 
kvalitatívnych kritérií.

iba kvalitné nepropagačné informácie o 
prínosoch a rizikách liekov viazaných na 
lekársky predpis. Tieto informácie by mali 
zohľadniť potreby a očakávania pacientov 
s cieľom posilniť postavenie pacientov, 
umožniť im rozhodovanie sa na základe 
informácií a podporiť rozumné užívanie 
liekov. Poskytovaním kvalitnejších 
informácií o liekoch sa občanom EÚ 
umožní užívať lieky racionálnejšie a 
primeranejšie, čoho výsledkom budú 
nielen informovanejší občania, ale aj 
zdravšia spoločnosť. Akékoľvek 
informácie širokej verejnosti o liekoch 
viazaných na lekársky predpis by preto 
mali spĺňať určitý súbor kvalitatívnych 
kritérií.

Or. en

Odôvodnenie

Odôvodnenia by mali odzrkadľovať stanovený cieľ návrhu umožniť občanom, aby mohli 
užívať lieky lepšie (racionálnejšie a bezpečnejšie), a zlepšiť dodržiavanie predpísanej liečby. 
Podľa údajov WHO užíva viac než 50 % občanov EÚ lieky nevhodne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Internet má na poskytovanie 
informácií pacientom zásadný a stále 
rastúci význam. Internet umožňuje takmer 
neobmedzený prístup k informáciám bez 
ohľadu na národné hranice. Mali by sa 
stanoviť špecifické pravidlá ohľadom 
monitorovania internetových stránok, aby 
sa zohľadnila cezhraničná povaha 
informácií poskytovaných na internete a 
aby sa umožnila spolupráca medzi 
členskými štátmi.

(13) Internet má na poskytovanie 
informácií pacientom zásadný a stále 
rastúci význam. Internet umožňuje takmer 
neobmedzený prístup k informáciám bez 
ohľadu na národné hranice. Mali by sa 
stanoviť špecifické pravidlá pre 
monitorovanie internetových stránok 
určených priamo občanom EÚ, aby sa 
zohľadnila cezhraničná povaha informácií 
poskytovaných na internete a aby sa 
umožnila spolupráca medzi členskými 
štátmi.

Or. en
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Odôvodnenie

Vyjasnenie, pretože táto smernica sa vzťahuje len na internetové stránky určené občanom EÚ. 
Nevzťahuje sa na internetové stránky určené krajinám mimo EÚ alebo používateľom celého 
sveta, a to bez ohľadu na to, či informácia vznikla v EÚ alebo či sa server nachádza v EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 2 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– korešpondenciu, ktorá môže byť 
doplnená materiálom nepropagačnej 
povahy, potrebnú na zodpovedanie určitej 
otázky týkajúcej sa konkrétneho lieku,

Or. de

Odôvodnenie

Je dôležité, aby „korešpondencia, ktorá môže byť doplnená materiálom nepropagačnej 
povahy, potrebná na zodpovedanie určitej otázky týkajúcej sa konkrétneho lieku“, nebola ani 
reklamou v zmysle hlavy VIII ani informáciou v zmysle článku VIIIa. Právny stav by sa v 
porovnaní s existujúcou situáciou nemal meniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Smernica 2001/83/ES
Článok 86 – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

- faktické, informatívne oznamy 
a odkazový materiál týkajúci sa napríklad 
zmien balenia, varovaní pred nežiaducimi 
účinkami ako súčasť všeobecných 
preventívnych opatrení pri liekoch, 
obchodných katalógoch a cenníkoch, za 
podmienky, že neobsahujú žiadne tvrdenia 
o produktoch;

faktické, informatívne oznamy (vrátane 
oznamov alebo vyhlásení poskytnutých 
mediálnym organizáciám  buď vo forme 
odpovede na priamu otázku alebo 
prostredníctvom šírenia takýchto 
informácií na konferenciách alebo 
písomných správ a oznamov alebo správ 
akcionárom a/alebo regulačným 
orgánom) a odkazový materiál vo vzťahu 
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k lieku týkajúci sa napríklad zmien balenia, 
varovaní pred nežiaducimi účinkami ako 
súčasti všeobecných preventívnych 
opatrení pri liekoch, obchodných 
katalógov, cenníkov a preplácania liekov
za podmienky, že tieto oznamy a odkazový 
materiál neobsahujú žiadne tvrdenia 
o produktoch reklamného charakteru;

Or. en

Odôvodnenie
Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti smernice. Spoločnosti by mali mať naďalej možnosť 
poskytovať určité informácie. Napríklad pravidlá akciového trhu vyžadujú, aby spoločnosti 
plne informovali investorov o vývoji v nich a zamestnancom poskytovali informácie o 
podnikateľských aktivitách.  Mohlo by sa chápať, že „tvrdenie o výrobku“ sú informácie o 
vlastnostiach produktu, pozitívnych a negatívnych, a mohli by sa nechtiac zakázať hlásenia o 
nežiaducich účinkoch a upozornenia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100a – odsek 2 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ba) faktické, informatívne, nepropagačné 
oznamy (vrátane oznamov alebo vyhlásení 
poskytnutých mediálnym organizáciám  
buď vo forme odpovede na priamu otázku 
alebo prostredníctvom šírenia takýchto 
informácií na konferenciách alebo 
písomných správ a oznamov alebo správ 
akcionárom a/alebo regulačným 
orgánom) a odkazový materiál vo vzťahu 
k lieku týkajúci sa napríklad zmien 
balenia, varovaní pred nežiaducimi 
účinkami ako súčasti všeobecných 
preventívnych opatrení pri liekoch, 
obchodných katalógov, cenníkov a 
preplácania liekov za podmienky, že 
cieľom týchto oznamov a odkazového 
materiálu nie je propagácia určitého 
lieku;
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Or. en

Odôvodnenie

Vyjasnenie rozsahu pôsobnosti smernice, napríklad pravidlá akciového trhu vyžadujú, aby 
spoločnosti plne informovali investorov o vývoji v nich a zamestnancom poskytovali 
informácie o podnikateľských aktivitách.  Je to potrebné uviesť, aby sa umožnilo riadne 
poskytovanie týchto informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5 
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100b – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) súhrn charakteristických vlastností 
výrobku, označenie a príbalový leták lieku, 
ako sú schválené príslušnými orgánmi, 
a verejne dostupnú verziu hodnotiacej 
správy vypracovanej príslušnými orgánmi;

(a) súhrn charakteristických vlastností 
výrobku, označenie a príbalový leták lieku, 
ako sú schválené príslušnými orgánmi, 
verejne dostupnú verziu hodnotiacej správy 
vypracovanej príslušnými orgánmi a iné 
dostupné vyhlásenia a dokumenty 
zverejnené príslušnými orgánmi;

Or. en

Odôvodnenie

Správa EPAR (európska hodnotiaca správa) a iné dokumenty, ktoré uverejnia príslušné 
orgány, obsahujú podrobné informácie, ktoré zaujímajú niektorých pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100b – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) informácie o vplyve lieku na životné 
prostredie, cenách a faktické, informatívne 
oznamy a referenčný materiál súvisiaci 
napríklad so zmenami obalu alebo 

(c) informácie o vplyve lieku na životné 
prostredie, cenách a faktické, informatívne 
oznamy a referenčný materiál súvisiaci 
napríklad so zmenami obalu, preplácaním 
lieku alebo upozorneniami o nežiaducich 
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upozorneniami o nežiaducich reakciách; reakciách;

Or. en

Odôvodnenie

Ako príklad faktickej informácie, ktorá by mala byť povolená podľa tejto doložky, by sa v 
zozname mohlo uviesť preplácanie lieku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100c – písmeno a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) prostredníctvom publikácií týkajúcich 
sa zdravia podľa definície členského štátu, 
ktorý ich vydáva, s výnimkou 
nevyžiadaného materiálu aktívne 
distribuovaného širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom;

(a) prostredníctvom publikácií týkajúcich 
sa zdravia podľa definície členského štátu, 
ktorý ich vydáva, s výnimkou 
nevyžiadaného materiálu aktívne 
distribuovaného širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom. Členské štáty dohodnú 
medzi sebou vymedzenie pojmu publikácia 
týkajúca sa zdravia najneskôr do ...*;
_____

* 2 roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice. 

Or. de

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu Spoločenstve zabezpečí väčšiu právnu jasnosť a prispeje k vytvoreniu 
jednoznačného rámca pre poskytovanie informácií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100c – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) prostredníctvom písomných odpovedí 
na žiadosti o informácie zo strany občanov. 

(c) prostredníctvom písomných odpovedí 
na žiadosti o informácie zo strany občanov. 
Ústne odpovede sa musia zaznamenávať.

Or. de

Odôvodnenie

Pacienti často vyžadujú okamžité a priame objasnenie informácií nachádzajúcich sa na 
príbalovom letáku alebo majú záujem o ďalšie informácie. Ak by sa požadovalo, že je možná 
len písomná odpoveď, znamenalo by to odklady, ktoré by za niektorých okolností mohli 
negatívne ovplyvniť zdravie pacientov. Preto by mali byť možné ústne i písomné odpovede na 
individuálne žiadosti o informácie týkajúce sa zdravia.  Ústne odpovede by sa mali 
zaznamenávať, aby ich bolo možné kontrolovať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100d – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) vyhlásenie, že účelom informácií je 
podporiť, nie nahradiť, vzťah medzi 
pacientom a zdravotníckym personálom a 
že pacient by sa mal na zdravotníckeho 
pracovníka obrátiť, ak požaduje objasnenie 
poskytnutých informácií;

(b) vyhlásenie, že účelom informácií je 
podporiť, nie nahradiť, vzťah medzi 
pacientom a zdravotníckym personálom a 
že pacient by sa mal na zdravotníckeho 
pracovníka obrátiť, ak požaduje objasnenie 
poskytnutých informácií alebo ďalšie 
informácie;

Or. en

Odôvodnenie

Vo vyhlásení ozrejmiť, že ak pacient potrebuje ďalšie informácie, mal by sa obrátiť na 
zdravotníckeho pracovníka. Zdravotnícki pracovníci však nemusia byť schopní zodpovedať 
špecifické otázky týkajúce sa informácií poskytovaných výrobcom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100d – odsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(da) text aktuálneho príbalového letáka 
alebo informácia o tom, kde sa dá nájsť. 
Internetové stránky, za ktoré sú 
zodpovední držitelia rozhodnutia o 
registrácii a ktoré sú priamo určené 
občanom jedného alebo viacerých 
členských štátov, obsahujú súhrn 
charakteristických vlastností výrobku a 
príbalový leták príslušných liekov v 
úradných jazykoch členských štátov, v 
ktorých sú registrované, ak sa informácie 
o liekoch v týchto jazykoch uvádzajú.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa čitateľ dostal k aktuálnemu textu príbalového letáka. Požiadavka týkajúca 
sa internetových stránok je v tomto odseku vhodnejšia, než keby sa ukladala požiadavka 
monitorovania členskými štátmi. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100d – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) porovnávanie rôznych liekov; (a) porovnávanie rôznych liekov s 
výnimkou prípadov, keď sa toto 
porovnanie nachádza v úradne 
schválených dokumentoch, napríklad v 
podobe súhrnu charakteristických 
vlastností výrobku;

Or. en
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Odôvodnenie

Porovnania sa nachádzajú v súhrne charakteristických vlastností výrobku a príbalových 
letákoch niektorých liekov. Vylúčenie týchto už existujúcich porovnaní by prakticky 
vyžadovalo, aby informácie, ktoré poskytujú držitelia rozhodnutia o registrácii, boli neúplné.
Mohlo by to tiež ovplyvniť postup registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100e – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
internetové stránky držiteľov rozhodnutia o 
registrácii, ktorými sa šíria informácie 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
uvádzali súhrn charakteristických 
vlastností výrobku a príbalový leták 
príslušných liekov v úradných jazykoch
členských štátov, v ktorých sú 
registrované.

1. Členské štáty zabezpečia, aby 
internetové stránky držiteľov rozhodnutia o 
registrácii, ktorými sa šíria informácie 
o liekoch viazaných na lekársky predpis, 
uvádzali súhrn charakteristických 
vlastností výrobku a príbalový leták 
príslušných liekov v úradnom jazyku
členského štátu, v ktorom sú registrované 
a pre ktorý je webová stránka určená..

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ozrejmiť, že súhrn charakteristických vlastností výrobku a príbalový leták lieku 
viazaného na lekársky predpis by sa mal uvádzať v úradnom jazyku členského štátu len vtedy, 
ak sa preň zverejňujú informácie a je preň určená webová stránka. Napríklad ak je webová 
stránka určená pre nemecký trh, súhrn charakteristických vlastností výrobku a príbalový leták 
je potrebné uverejniť len v nemeckom jazyku. Súčasné znenie je z tohto hľadiska nejasné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100g – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Po konzultácii s členskými štátmi 
Komisia vypracuje usmernenia k 

2. Po konzultácii s členskými štátmi a 
inými zúčastnenými stranami Komisia 
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poskytovaniu informácií podľa tejto hlavy 
zahŕňajúce kódex správania pre držiteľov 
rozhodnutí o registrácii poskytujúcich 
informácie širokej verejnosti alebo 
jednotlivcom o registrovaných liekoch 
viazaných na lekársky predpis. Komisia 
tieto pokyny vypracuje pri nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice a pravidelne ich 
aktualizuje na základe získaných 
skúseností.

vypracuje usmernenia k poskytovaniu 
informácií podľa tejto hlavy zahŕňajúce 
kódex správania pre držiteľov rozhodnutí o 
registrácii poskytujúcich informácie širokej 
verejnosti alebo jednotlivcom o 
registrovaných liekoch viazaných na 
lekársky predpis. Komisia tieto pokyny 
vypracuje pri nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice a pravidelne ich aktualizuje na 
základe získaných skúseností.

Or. en

Odôvodnenie

Pri vypracúvaní kódexu a usmernení by sa malo konzultovať s ostatnými zúčastnenými 
stranami, napríklad pacientmi, odbornými zdravotníckymi pracovníkmi a zástupcami 
odvetvia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100h – odsek 2 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Videomateriál je však možné poskytnúť 
na podporu bezpečného a efektívneho 
užívania liekov. 

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o liekoch viazaných na lekársky predpis by sa nemali aktívne rozširovať 
prostredníctvom televízie a rádia. Pacienti však môžu mať veľký osoh z toho, ak niektoré 
informácie podporia iné prostriedky, napríklad film, DVD alebo podobné prostriedky 
demonštrujúce správny spôsob používania inhalátora. Pojem „internetová televízia“ nie je 
vymedzený, môže vylučovať prezeranie internetových stránok cez televízne obrazovky. Takéto 
prezeranie je v plnej miere prijateľné a zákaz televízie ako prostriedku na prezeranie obsahu 
je nezmyselný. Neželané pretláčanie televízneho obsahu cez webové stránky by sa však malo 
zakázať, tým sa však bežne nerozumie „internetová televízia“. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100i – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výška sankcií sa stanoví na úrovni 
Spoločenstva.

Or. de

Odôvodnenie

Stanovenie výšky sankcií by nemalo byť v právomoci členských štátov. Stanovenie výšky 
sankcií na úrovni Spoločenstva prispeje k väčšej právnej jasnosti a zabezpečí, aby mali 
sankcie pri porušení ustanovení jasný odradzujúci účinok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 5
Smernica 2001/83/ES
Hlava VIIIa – článok 100i – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty zaručia držiteľom 
rozhodnutia o registrácii právo zastúpenia 
a vypočutia pri každom posudzovaní 
prípadu, v ktorom sú obvinení z 
nedodržiavania ustanovení stanovených v 
tejto hlave. Držitelia rozhodnutia o 
registrácii môžu podať odvolanie voči 
každému takémuto rozhodnutiu na 
justičný alebo iný príslušný orgán.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom PDN je zabezpečiť väčšiu efektívnosť a transparentnosť postupu.


