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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:

• tým, že sa zabezpečí vysoká kvalita informácií jednotným uplatňovaním jasne 
stanovených noriem v rámci Spoločenstva;
• tým, že sa umožní, 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;

• tým, že sa zabezpečí zavedenie monitorovania a opatrení na presadzovanie práva 
s cieľom zaistiť, aby poskytovatelia informácií spĺňali kritériá kvality a aby sa pritom predišlo 
zbytočnej byrokracii.

Konkrétne o jednotlivých cieľoch:

Komisia uznala, že pacienti sa čoraz viac zaujímajú o svoje zdravie a chcú v tejto oblasti 
intenzívnejšie vystupovať. Optimálna liečba je preto možná, len ak sú pacienti informovaní 
o liekoch, ktoré užívajú, aby tak bolo možné prijať odborné 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 v súčasnosti dostupné informácie o liekoch viazaných na lekársky 
predpis v EÚ nie sú dostatočné ani včasné. Získavanie informácií závisí od toho, ako dobre 
vie občan používať internet a ktoré jazyky ovláda. 

Okrem toho, keďže chýbajú jednotné podmienky týkajúce sa obsahu informácií, v členských 
štátoch existujú rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide o ich poskytovanie. Na základe toho 
nie je prístup k informáciám o liekoch rovnaký. 

V súčasnosti je konanie v tejto oblasti zvlášť dôležité, pretože technický pokrok umožňuje 
občanom získavať z internetu informácie, ale nevedome aj reklamu z celého sveta, čím je 
vystavený klamlivým a nedostatočným informáciám. Preto sa spravodajca domnieva, že je 
nevyhnutné zmeniť túto skutočnosť a občanom poskytnúť spoľahlivé a nepropagačné 
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informácie, ktoré sú 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 
prepracované tak, aby boli zrozumiteľné pre všetkých občanov. Táto skutočnosť je o to 
naliehavejšia, nakoľko súčasná forma príbalových letákov je nedostatočná, pretože môže 
vyvolávať strach u pacienta a spôsobiť, že pacient preruší liečbu. Návrh Komisie sa 
zameriava na prepracovanie príbalového letáka. 

Spravodajca by chcel ešte raz výslovne zdôrazniť, že je potrebné zachovať v EÚ zákaz 
reklamy liekov viazaných na lekársky predpis, ktorá je určená širokej verejnosti. Takisto 
konštatuje, že príslušné vnútroštátne orgány a zdravotnícky personál sú pre širokú verejnosť 
naďalej dôležitým zdrojom informácií o liekoch, takisto sa však domnieva, 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 poskytnúť členským štátom možnosť vybrať si najvhodnejší 
mechanizmus monitorovania a vytvoriť všeobecné pravidlo, že monitorovanie by sa malo 
vykonať po šírení informácií, pretože tento spôsob je najúčinnejší a najmenej byrokratický.  

Spravodajca sa domnieva, že je nevyhnutné najmä zlepšenie v oblasti financovania agentúry 
EMEA, ktorým 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 nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Ak sa zistí, že dodatočné náklady, 
ktoré agentúre vzniknú preverením 
určitých typov informácií v súlade s týmto 
nariadením, nepokryjú poplatky vyberané 
v tejto súvislosti od držiteľov rozhodnutia 
o registrácii, mala by sa preskúmať výška 



PA\797785SK.doc 5/6 PE430.863v01-00

SK

podielu Európskej únie na rozpočte 
agentúry. 
Na úrovni členských štátov by sa malo 
vyvinúť primerané úsilie o prispôsobenie 
podielu Európskej únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie ES č. 726/2004
Článok 20b – odsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Agentúra môže vzniesť námietky 
k predloženým informáciám alebo k ich 
častiam z dôvodov, ktoré súvisia 
s nesplnením ustanovení hlavy VIIIa 
smernice 2001/83/ES, do 60 dní od prijatia 
oznámenia. Ak agentúra do 60 dní
nevznesie žiadne námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť.

3. Agentúra môže vzniesť námietky 
k predloženým informáciám alebo k ich 
častiam z dôvodov, ktoré súvisia 
s nesplnením ustanovení hlavy VIIIa 
smernice 2001/83/ES, do 30 dní od prijatia 
oznámenia, pričom podrobne uvedie 
dôvody námietok. Tieto námietky musí 
držiteľ rozhodnutia o registrácii 
zohľadniť pri vypracovávaní konečných 
informácií. Ak agentúra do 30 dní
nevznesie žiadne námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť. 

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zaručiť vyššiu účinnosť a transparentnosť postupu. Lehota 60 dní na 
preskúmanie je príliš dlhá, najmä ak agentúra vznesie čiastočné námietky a ak je potrebné 
znovu predložiť zmenenú časť. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 1 – bod 1
Nariadenie ES č. 726/2004
Článok 20b – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Ak agentúra vznesie námietky 
k predloženým informáciám a držiteľ 
rozhodnutia o registrácii sa domnieva, že 
námietky sú neodôvodnené, agentúra 
držiteľovi rozhodnutia o registrácii 
na základe jeho žiadosti umožní predložiť 
ďalšie návrhy, či už písomne a/alebo 
formou ústneho vypočutia, ktoré sa musí 
uskutočniť do 30 dní odo dňa doručenia 
žiadosti agentúre. Agentúra pošle svoje 
vyjadrenie držiteľovi rozhodnutia o 
registrácii do 30 dní.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je zaručiť vyššiu účinnosť a transparentnosť postupu.


