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k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 
(ES) č. 726/2004, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci 
humánních a veterinárních léčivých přípravků a dozor nad nimi a kterým se 
zřizuje Evropská agentura pro léčivé přípravky, pokud jde o poskytování 
informací široké veřejnosti o humánních léčivých přípravcích podléhajících 
omezení výdeje na lékařský předpis
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KRÁTKÉ 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 umožní poskytovat srozumitelným 
způsobem objektivní a nepropagační informace o výhodách a rizicích svých léčivých 
přípravků;

• zajištěním opatření k monitorování a prosazování s cílem zajistit, aby poskytovatelé 
informací dodržovali kritéria kvality, a současně zamezit zbytečné byrokracii.

Konkrétní cíle

Komise uznala, že pacienti jsou, pokud jde o jejich zdraví, stále aktivnější, a chtějí být více 
zapojeni do celého procesu. Optimální léčba je proto možná pouze tehdy, když pacienti mají 
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 
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předpisy EU, na jejichž základě jim budou poskytovány vyhovující, 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 opět výslovně zdůrazňuje, že zákaz reklamy na léčivé přípravky, jejichž výdej je 
vázán na lékařský předpis, určené široké veřejnosti by měl být v EU zachován. Trvá rovněž 
na tom, že příslušné vnitrostátní orgány a zdravotničtí pracovníci jsou pro širokou veřejnost 
stále důležitým zdrojem informací o léčivých přípravcích, domnívá se však také, že držitelé 
rozhodnutí o registraci představují cenný zdroj informací nereklamní povahy o léčivých 
přípravcích.

Navrhovatel si je vědom toho, že je zapotřebí systémů dohledu nad dodržováním 
harmonizovaných norem kvality za účelem poskytování kvalitních informací nereklamní 
povahy.

Vítá proto návrh Komise, který členským státům umožňuje zvolit nejvhodnější mechanismy 
sledování a který stanoví obecné pravidlo, že sledování probíhá po rozšíření informací, neboť 
se jedná o nejúčinnější a nejméně byrokratický způsob.

Navrhovatel stanoviska se domnívá, že je především zapotřebí zlepšit financování agentury 
EMEA, což je vyjádřeno v pozměňovacích návrzích.

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 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Ukáže-li se, že dodatečné náklady, 
které agentuře vznikly na základě 
předběžného prověření určitých druhů 
informací podle tohoto nařízení, nejsou 
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pokryty z poplatků, které pro tento účel 
odvádějí držitelé rozhodnutí 
o registraci, měla by být přezkoumána 
výše příspěvku poskytovaného Evropskou 
unií do rozpočtu agentury. 
Na úrovni členských států by se mělo 
odpovídajícím způsobem usilovat 
o úpravu příspěvku Evropské unie.

Or. de

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 60 dnů od přijetí oznámení. 
Nevznese-li agentura své námitky do 
60 dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny.

3. Agentura může k předloženým 
informacím či jejich části vznést námitky 
z důvodů souvisejících s nedodržením 
ustanovení hlavy VIIIa směrnice 
2001/83/ES do 30 pracovních dnů od 
přijetí oznámení, přičemž podrobně 
vysvětlí důvody, které ji vedly ke vznesení 
námitky. Držitel rozhodnutí o registraci 
musí námitky zohlednit při předložení 
konečných informací. Nevznese-li 
agentura své námitky do 30 pracovních 
dnů, považují se informace za schválené 
a mohou být zveřejněny. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit účinnost a transparentnost procesu zveřejňování 
informací. Šedesátidenní lhůta pro přezkoumání těchto informací je příliš dlouhá, zejména 
pokud agentura vznese částečné námitky a určitou informaci je třeba po úpravě znovu 
předložit.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 1 – bod 1
Nařízení (ES) č. 726/2004
Čl. 20 b – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud agentura vznese námitky 
k předloženým informacím a držitel 
rozhodnutí o registraci je považuje za 
neoprávněné, agentura mu na základě 
jeho žádosti povolí další vyjádření 
v písemné podobě a/nebo formou slyšení, 
které se uskuteční do 30 pracovních dnů 
od doručení této žádosti agentuře. Své 
rozhodnutí sdělí agentura držiteli 
rozhodnutí o registraci do 30 pracovních 
dnů.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za cíl zvýšit účinnost a transparentnost v procesu zveřejňování 
informací.


