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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-012  
které předložil Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
 
Zpráva 
Christofer Fjellner A7-0289/2010 
Informace o léčivých přípravcích (postupy Společenství pro registraci léčivých přípravků a 
dozor nad nimi) 
 
Návrh nařízení (KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 1 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise 
předložila sdělení Evropskému parlamentu 
a Radě týkající se zprávy o současné praxi 
při poskytování informací o léčivých 
přípravcích pacientům. Zpráva dospěla 
k závěru, že členské státy přijaly v otázce 
poskytování informací rozdílná pravidla 
a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti 
a široká veřejnost nemají rovný přístup 
k informacím o léčivých přípravcích. 
Zkušenosti získané při uplatňování 
stávajícího právního rámce rovněž ukázaly 
rozdíly ve výkladu pravidel Společenství 
týkajících se reklamy a rozdíly ve 
vnitrostátních předpisech týkajících se 
poskytování informací. 

(1) Dne 20. prosince 2007 Komise 
předložila Evropskému parlamentu a Radě 
sdělení týkající se zprávy o současné praxi 
při poskytování informací o léčivých 
přípravcích pacientům. Zpráva dospěla 
k závěru, že členské státy přijaly v otázce 
poskytování informací rozdílná pravidla 
a postupy, což vede k situaci, kdy pacienti 
a široká veřejnost nemají rovný přístup 
k informacím o léčivých přípravcích. 
Zkušenosti získané při uplatňování 
stávajícího právního rámce rovněž ukázaly 
rozdíly ve výkladu pravidel Unie týkajících 
se reklamy a rozdíly ve vnitrostátních 
předpisech týkajících se poskytování 
informací, což jasně upozornilo na to, že je 
naléhavě třeba přesnějšího rozlišení mezi 

reklamou a informacemi.  
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Odůvodnění 

Nejasné rozlišení mezi informacemi a reklamou znesnadňuje přístup k informacím v rámci EU 
a veřejnost se musí řídit různými, více či méně omezujícími výklady členských států, pokud jde 
o definici toho, co lze a co nelze považovat za reklamu. 
 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků je řešit tyto 
problémy pomocí řady ustanovení, která 
mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, 
objektivních a spolehlivých 
nepropagačních informací o humánních 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis. 

(2) Cílem zavedení nové hlavy VIIIa do 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 
o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků je řešit tyto 
problémy pomocí řady ustanovení, která 
mají zajistit dostupnost vysoce kvalitních, 
objektivních a spolehlivých 
nepropagačních informací o humánních 
léčivých přípravcích podléhajících omezení 
výdeje na lékařský předpis, a zdůraznit 
práva a zájmy pacientů. 

Odůvodnění 

Pozměňující směrnice se musí zaměřit na pacienty a jejich zájmy, což se musí projevit i 
v pozměňujícím nařízení. Nová ustanovení pozměňující směrnice musí zdůrazňovat práva 
pacientů na informace, nikoli práva farmaceutických společností na šíření informací. 
 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 4  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před rozšířením 
podrobeny kontrole ze strany příslušných 
vnitrostátních orgánů členského státu. To 
se týká informací o neintervenčních 

vědeckých studiích nebo průvodních 

opatřeních k prevenci a léčbě nebo 

informací, které představují léčivý 

přípravek v souvislosti se stavem, jemuž se 

(4) Směrnice 2001/83/ES stanoví, že určité 
druhy informací musí být před jejich 
zpřístupněním podrobeny kontrole ze 
strany příslušných vnitrostátních orgánů 
členského státu. V případě humánních 
léčivých přípravků registrovaných podle 
hlavy II nařízení (ES) č. 726/2004 by 
rovněž mělo být stanoveno, že některé 
druhy informací podléhají předběžnému 
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má předcházet nebo jenž má být léčen. 
V případě humánních léčivých přípravků 
registrovaných podle hlavy II nařízení (ES) 
č. 726/2004 by rovněž mělo být stanoveno, 
že některé druhy informací podléhají 
předběžnému prověření ze strany Evropské 
agentury pro léčivé přípravky (dále jen 
„agentura“). 

prověření ze strany Evropské agentury pro 
léčivé přípravky (dále jen „agentura“) a že 
agentura má za úkol monitorovat 

opatření, jež má učinit výrobce po 

případném nahlášení nežádoucích 

účinků, a následnou aktualizaci příslušné 

literatury. 

 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh se týká informací, jež příslušné orgány při registraci léčivých 
přípravků neschválily, a jde tedy o skryté nevyžádané („push“) informace. Jakékoli podstatné 
informace týkající se studií jsou součástí příbalové informace pro pacienta a souhrnu údajů 
o přípravku, který se přikládá k ostatním dokumentům v rámci žádosti o registraci. 
 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Bod odůvodnění 5 a (nový) 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (5a) V případě, že dodatečné náklady, 

které agentuře vznikly na základě 

předběžného prověření určitých druhů 

informací podle tohoto nařízení, nejsou 

pokryty z poplatků, které pro tento účel 

odvádějí držitelé rozhodnutí 

o registraci, měla by být přezkoumána 

výše příspěvku poskytovaného Unií do 

rozpočtu agentury. Na úrovni členských 

států by proto mělo být zahájeno úsilí 

o případnou úpravu příspěvku 

poskytovaného Unií agentuře. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod -1 (nový)  
Nařízení (ES) č. 726/2004 
Čl. 9 – odst. 4 – písm. e a (nové)  
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 -1. V čl. 9 odst. 4 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 
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 „ea) veřejný souhrn zprávy o hodnocení 

uvedený v čl. 13 odst. 3.“ 

 

Pozměňovací návrh  6 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související 
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před rozšířením 
prověřeny ze strany agentury. 

1. Odchylně od čl. 100g odst. 1 směrnice 
2001/83/ES musí být informace související 
s léčivým přípravkem uvedené v čl. 100b 
písm. d) uvedené směrnice před 
zpřístupněním prověřeny ze strany 
agentury, s výjimkou případů, kdy jsou 

tyto informace zpřístupněny na 

internetových stránkách, kde za kontrolu 

obsahu odpovídá členský stát v souladu 

s článkem 100h směrnice 2001/83/ES. 

Odůvodnění 
 
Uvedení v soulad s ustanoveními článku 100h směrnice 2001/83/ES. 
 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 1 
Nařízení (ES) č. 726/2004 
Čl. 20 b – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel 
rozhodnutí o registraci agentuře vzor 
informací, které hodlá rozšířit. 

2. Pro účely odstavce 1 předloží držitel 
rozhodnutí o registraci agentuře vzor 
informací, které hodlá zpřístupnit. 

 

Odůvodnění 

Středem zájmu této směrnice musí být pacient. Informace o léčivých přípravcích, které jsou 
nereklamní povahy, proto musí být držiteli rozhodnutí o registraci pacientům a široké 
veřejnosti zpřístupňovány v souladu se zásadou vyhledávání informací („pull principle“), na 
jejímž základě mohou pacienti/veřejnost dané informace získat, pokud je potřebují (na rozdíl od 
zásady vnucování informací – „push principle“, kdy držitelé rozhodnutí o registraci informace 
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mezi pacienty a širokou veřejností šíří). 
 

Pozměňovací návrh  8 

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 120 dnů od přijetí 
oznámení. Nevznese-li agentura své 
námitky do 120 dnů, považují se informace 
za schválené a mohou být zveřejněny. 
Držitel rozhodnutí o registraci zůstává za 

poskytnuté informace vždy plně 

odpovědný. 

 

Odůvodnění 

Je nezbytné prodloužit lhůtu pro vyhodnocení informací, aby se vyhovělo organizačním 
potřebám agentury a zajistilo, že společnosti zůstanou za informace, které poskytují široké 
veřejnosti, plně odpovědné. 
 

Pozměňovací návrh  9 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Pokud si agentura vyžádá provedení 

změn v dokumentu, který předložil držitel 

rozhodnutí o registraci, a pokud držitel 

rozhodnutí o registraci opětovně předloží 

opravený návrh do 30 pracovních dnů, 

sdělí agentura své rozhodnutí o novém 

návrhu do 60 pracovních dnů. 

 Držitel rozhodnutí o registraci zaplatí 

agentuře za toto posouzení dodatečný 
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poplatek. 

 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zajistit větší efektivitu postupu: lhůta pro posouzení je 
zkrácena ze 120 dnů na 60 dnů, pokud držitel rozhodnutí o registraci opraví již dříve 
předložený dokument do 30 dnů. 
 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 1 a (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004 
Čl. 57 – odst. 1 – bod l 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. V čl. 57 odst. 1 se písm. l) nahrazuje 

tímto: 

 „l) vytvoření databáze léčivých 
přípravků přístupné široké veřejnosti 
a dostupné ve všech úředních jazycích 
Unie a zajištění, že bude aktualizována 
a řízena nezávisle na obchodních 
zájmech farmaceutických společností; 
tato databáze usnadní vyhledávání 
informací již schválených pro příbalové 
informace; obsahuje oddíl o léčivých 
přípravcích registrovaných pro léčbu 
dětí; informace poskytované veřejnosti 
se formulují vhodně a srozumitelně 
a jsou zaměřeny na laiky;“ 

Odůvodnění 
 
Má-li být všem občanům zajištěn stejný přístup k velmi kvalitním informacím, je nezbytně nutné 
posílit při informování veřejnosti o léčivých přípravcích, u nichž je vyžadován lékařský předpis, 
úlohu agentury EMEA. Správa databází s informacemi určenými veřejnosti by měla splňovat 
kritéria pro vynětí těchto informací. 
 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 2 a (nový)  
Nařízení (ES) č. 726/2004 
Čl. 57 – odst. 1 – písm. u a (nové) 



 

 
 PE450.444/ 7 

 CS 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. V čl. 57 odst. 1 se doplňuje nové 

písmeno, které zní: 

 „ua) propagaci stávajících zdrojů 

nezávislých a důvěryhodných informací 

o zdraví.“ 

 

Odůvodnění 

Existuje mnoho zdrojů nezávislých a podložených informací o možnostech léčby dostupných 
v Evropské unii. Tyto zdroje zohledňují kulturní specifika dané populace a konkrétní souvislosti, 
včetně určujících zdravotních faktorů. Vytváří je zdravotní orgány, agentury pro léčivé 
přípravky, subjekty pro hodnocení zdravotní péče, poskytovatelé zdravotní péče, zdravotničtí 
pracovníci, spotřebitelské organizace a nezávislé organizace pacientů. Široká veřejnost by měla 
být na tyto informační zdroje aktivně upozorňována. 
 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení – pozměňující akt 
Čl. 1 – bod 2 b (nový) 
Nařízení (ES) č. 726/2004 
Čl. 57 – odst. 2 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2b. V článku 57 se odstavec 2 nahrazuje 

tímto: 

 2. Databáze stanovená v odst. 1 písm. l) 
obsahuje souhrny údajů o přípravku, 
příbalové informace pro pacienty nebo 
uživatele a informace uváděné 
v označení na obalu. Databáze bude 
vyvinuta postupně, přičemž se dá 
přednost léčivým přípravkům 
registrovaným podle tohoto nařízení 
a léčivým přípravkům registrovaným 
podle hlavy III kapitoly 4 směrnice 
2001/83/ES a hlavy III kapitoly 4 
směrnice 2001/82/ES. Databáze bude 
následně rozšířena tak, aby obsahovala 
všechny léčivé přípravky uvedené na trh 
ve Společenství. Tato databáze je aktivně 
propagována mezi evropskými občany. 

 Tam, kde je to vhodné, databáze rovněž 
obsahuje odkazy na údaje 
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o probíhajících nebo dokončených 
klinických hodnoceních obsažených 
v databázi klinických hodnocení, 
stanovené v článku 11 směrnice 
2001/20/ES. Komise po konzultaci 
s členskými státy vydá pokyny k druhu 
údajů, které by mohly být zahrnuty 
a které mohou být přístupné veřejnosti. 

 Informace, které byly předloženy držiteli 

rozhodnutí o registraci a schváleny 

vnitrostátními orgány, jsou těmito orgány 

zaslány agentuře, která je zahrne do své 

databáze, jež je přístupná veřejnosti. 

Odůvodnění 

Tato databáze by měla být přístupná veřejnosti jako prvotní zdroj objektivních informací. 
Členské státy, Komise i samotná agentura by měly s ohledem na tento cíl udělat vše, co je 
v jejich silách, aby zajistily její náležité využívání. 
 
 
 


