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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 001-012  
predložené Výborom pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 
 
Správa 
Christofer Fjellner A7-0289/2010 
Informácie o liekoch (postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov a pri vykonávaní dozoru nad 
týmito liekmi) 
 
Návrh nariadenia (KOM(2008)0662 – C6-0517/2008 – 2008/0255(COD)) 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(1) Komisia 20. decembra 2007 predložila 
Európskemu parlamentu a Rade oznámenie 
týkajúce sa „Správy o súčasných postupoch 
v súvislosti so zabezpečovaním informácií 
o liekoch pre pacientov“. V tejto správe sa 
dospelo k záveru, že členské štáty prijali 
rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií, čo viedlo 
k situácii, že pacienti a široká verejnosť 
nemajú rovnaký prístup k informáciám 
o liekoch. Skúsenosti získané počas 
uplatňovania súčasného právneho rámca 
poukázali aj na rozdiely pri interpretácii 
pravidiel Spoločenstva týkajúcich 
sa reklamy a na rozdiely medzi 
vnútroštátnymi ustanoveniami týkajúcimi 
sa informácií. 

(1) Komisia 20. decembra 2007 predložila 
Európskemu parlamentu a Rade oznámenie 
týkajúce sa Správy o súčasných postupoch 
v súvislosti so zabezpečovaním informácií 
o liekoch pre pacientov. V tejto správe sa 
dospelo k záveru, že členské štáty prijali 
rozdielne pravidlá a postupy, pokiaľ ide 
o poskytovanie informácií, čo viedlo 
k situácii, že pacienti a široká verejnosť 
nemajú rovnaký prístup k informáciám 
o liekoch. Skúsenosti získané počas 
uplatňovania súčasného právneho rámca 
poukázali aj na rozdiely pri interpretácii 
pravidiel Únie týkajúcich sa reklamy a na 
rozdiely medzi vnútroštátnymi 
ustanoveniami týkajúcimi sa informácií, 
pričom zároveň zdôrazňujú naliehavú 
potrebu presnejšie rozlišovať medzi 
reklamou a informáciami.  
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Odôvodnenie 

Nedostatočná jasnosť pri rozlišovaní medzi informáciami a reklamou vytvára prekážky 
pri prístupe k informáciám v rámci EÚ, takže verejnosť sa musí riadiť rozličnými, viac či menej 
obmedzujúcimi interpretáciami členských štátov, pokiaľ ide o vymedzenie toho, čo môže a čo 
nemôže byť považované za reklamu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(2) Vložením novej hlavy VIIIa do 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch sa na tieto obavy 
zameriava prostredníctvom rozličných 
ustanovení, ktoré sú určené na 
zabezpečenie dostupnosti kvalitných, 
objektívnych, spoľahlivých 
a nepropagačných informácií o humánnych 
liekoch, ktoré sú viazané na lekársky 
predpis. 

(2) Vložením novej hlavy VIIIa do 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou 
sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch, sa na tieto obavy 
zameriava prostredníctvom rozličných 
ustanovení, ktoré sú určené na 
zabezpečenie dostupnosti kvalitných, 
objektívnych, spoľahlivých 
a nepropagačných informácií o humánnych 
liekoch viazaných na lekársky predpis 
a v ktorých sa kladie dôraz na práva 
a záujmy pacientov. 

Odôvodnenie 

Smernica, ktorou sa menia a dopĺňajú existujúce predpisy, sa musí zamerať na pacientov a ich 
záujmy a to sa musí odraziť aj v nariadení, ktorým sa menia a dopĺňajú existujúce predpisy. V 
nových ustanoveniach takejto smernice sa musí zdôrazniť právo pacientov na informácie 
namiesto práva farmaceutických spoločností na šírenie informácií. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 4 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
šírením kontrole zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
Týka sa to informácií o neintervenčných 
vedeckých štúdiách alebo o sprievodných 

(4) V smernici 2001/83/ES sa stanovuje, že 
určité typy informácií podliehajú pred ich 
poskytnutím kontrole zo strany príslušných 
vnútroštátnych orgánov členských štátov. 
V prípade liekov na humánne použitie, 
ktoré sú povolené podľa hlavy II 
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opatreniach na prevenciu a liečbu alebo 
informácií, ktoré prestavujú liek 
v súvislosti so zdravotným stavom, 
ktorému sa má predchádzať, alebo ktorý 
sa má liečiť. V prípade humánnych liekov, 
ktoré sú povolené podľa hlavy II 
nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“). 

nariadenia (ES) č. 726/2004, by sa malo 
tiež ustanoviť, aby určité druhy informácií 
najprv preverila Európska agentúra pre 
lieky (ďalej len „agentúra“) a aby agentúra 
monitorovala opatrenia, ktoré má výrobca 
prijať po nahlásení nepriaznivých 
účinkov, a následnú aktualizáciu 
literatúry. 

Odôvodnenie 

Navrhovaný PDN sa týka informácií, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi počas 
registrácie liekov a ktoré sú v skutočnosti skrytými nanútenými (push) informáciami. Všetky 
relevantné informácie o štúdiách sa nachádzajú v príbalovom letáku pre pacienta a v súhrne 
charakteristík výrobku, ktorý sa predkladá pri schvaľovaní registrácie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Odôvodnenie 5 a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 (5a) Ak sa zistí, že dodatočné náklady, 
ktoré agentúre vzniknú predbežnou 
kontrolou určitých typov informácií podľa 
tohto nariadenia, nepokryjú poplatky 
vyberané na tento účel od držiteľov 
povolení na uvedenie na trh, mala by sa 
preskúmať výška príspevku Únie 
do rozpočtu agentúry. V súlade s tým by 
sa malo na úrovni členských štátov 
vyvinúť úsilie o zmenu výšky príspevku 
Únie do agentúry. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod -1 (nový) 
Nariadenie (ES) č. 726/2004 
Článok 9 – odsek 4 – písmeno e a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 -1. v článku 9 ods. 4 sa dopĺňa toto 
písmeno: 
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 „ea) verejný súhrn hodnotiacej správy 
uvedený v článku 13 ods. 3.“ 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich uverejnením 
preverí agentúra. 

1. Odchylne od článku 100g ods. 1 
smernice 2001/83/ES informácie týkajúce 
sa liekov uvedené v článku 100b písm. d) 
tejto smernice pred ich poskytnutím 
preverí agentúra s výnimkou prípadov, 
keď sa tieto informácie objavia na 
internetových stránkach, pričom za 
monitorovanie ich obsahu zodpovedajú 
členské štáty v súlade s článkom 100h 
smernice 2001/83/ES. 

Odôvodnenie 

V súlade s ustanoveniami článku 100h smernice 2001/83/ES. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod 1 
Nariadenie (ES) č. 726/2004 
Článok 20b – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. Na účely odseku 1 držiteľ rozhodnutia o 
registrácii predloží agentúre vzor 
informácií, ktoré sa majú rozširovať. 

2. Na účely odseku 1 držiteľ povolenia na 
uvedenie na trh predloží agentúre vzor 
informácií, ktoré sa majú poskytnúť. 

Odôvodnenie 

Smernica musí byť zameraná na pacienta. Preto držitelia rozhodnutí o registrácii musia 
sprístupniť nepropagačné informácie o liekoch pacientom a širokej verejnosti podľa zásady 
aktívneho vyhľadávania(„pull principle“), podľa ktorej pacienti a verejnosť majú v prípade 
potreby prístup k informáciám, v protiklade so zásadou nanútenej informácie („push 
principle“), podľa ktorej držitelia rozhodnutí o registrácii šíria informácie medzi pacientmi a 
širokou verejnosťou. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

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 nedodržaním ustanovení hlavy VIIIa 
smernice 2001/83/ES, do 120 dní od 
prijatia oznámenia. Ak agentúra do 120 dní 
nevznesie námietky, informácie sa 
považujú za akceptované a môžu sa 
zverejniť. Držiteľ povolenia na uvedenie 
na trh zostáva vo všetkých prípadoch plne 
zodpovedný za poskytnuté informácie. 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutné predĺžiť konečný termín na hodnotenie informácií s cieľom vyhovieť 
organizačným potrebám agentúry a zabezpečiť, aby spoločnosti zostali plne zodpovedné za 
informácie, ktoré poskytujú širokej verejnosti. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 3a. Ak agentúra požaduje zmeny v 
dokumente, ktorý predložil držiteľ 
povolenia na uvedenie na trh, a ak tento 
držiteľ povolenia predloží vylepšený návrh 
do 30 pracovných dní, agentúra oznámi 
svoju odpoveď na tento nový návrh do 60 
pracovných dní. 

 Agentúra zaúčtuje držiteľovi povolenia na 
uvedenie na trh za toto hodnotenie ďalší 
poplatok. 
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Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je zabezpečiť väčšiu efektívnosť postupu 
skrátením lehoty na hodnotenie zo 120 dní na 60 dní, ak držiteľ rozhodnutia o registrácii opraví 
dokument, ktorý bol predtým predložený do 30 dní. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod 1 a (nový) 
Nariadenie (ES) č. 726/2004 
Článok 57 – odsek 1 – bod 1 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. v článku 57 ods. 1 sa písmeno l) 
nahrádza takto: 

 „l) vytvoriť databázu liekov, ktorá má 
byť prístupná všeobecnej verejnosti vo 
všetkých úradných jazykoch Únie, a 
zabezpečiť jej aktualizáciu a 
spravovanie nezávisle od obchodných 
záujmov farmaceutických spoločností; 
databáza musí uľahčovať vyhľadávanie 
informácií, ktoré sú už povolené pre 
príbalové letáky; musí obsahovať časť 
o liekoch povolených na liečbu detí; 
informácie pre verejnosť musia byť 
sformulované vhodným a 
zrozumiteľným spôsobom so zreteľom 
na neodborníkov;“ 

Odôvodnenie 

Posilnenie úlohy agentúry EMEA pri poskytovaní informácií o liekoch na lekársky predpis 
verejnosti je nevyhnutné na to, aby sa všetkým občanom zabezpečil rovnocenný prístup ku 
kvalitným informáciám. Riadenie databázy s informáciami pre verejnosť musí spĺňať kritériá 
pre výnimky vzťahujúce sa na informácie v nej obsiahnuté. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod 2 a (nový)  
Nariadenie (ES) č. 726/2004 
Článok 57 – odsek 1 – písmeno u a (nové) 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
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 2a. v článku 57 ods. 1 sa dopĺňa toto 
písmeno: 

 „ua) podporovať existujúce zdroje 
nezávislých spoľahlivých informácií 
týkajúcich sa zdravia.“ 

Odôvodnenie 

Existuje množstvo zdrojov nezávislých a podložených informácií o možnostiach liečby 
dostupných v Európskej únii. Tieto zdroje zohľadňujú kultúrne osobitosti a súvislosti týkajúce 
sa obyvateľstva vrátane rozhodujúcich faktorov v oblasti zdravia. Vytvárajú ich zdravotnícke 
orgány, agentúry pre lieky, orgány na hodnotenie zdravotnej starostlivosti, poskytovatelia 
zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, organizácie spotrebiteľov a nezávislé 
organizácie pacientov. Tieto zdroje informácií by sa mali aktívne propagovať vo vzťahu k 
širokej verejnosti. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt 
Článok 1 – bod 2 b (nový) 
Nariadenie (ES) č. 726/2004 
Článok 57 – odsek 2 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 2b. v článku 57 sa odsek 2 nahrádza 
takto: 

 „2. Databáza ustanovená v odseku 1 
písm. l) obsahuje súhrn charakteristík 
výrobku, príbalový leták pre pacienta 
alebo užívateľa a informácie uvedené 
na označení. Vývoj databázy prebieha 
po etapách, pričom sa uprednostňujú 
lieky povolené na základe tohto 
nariadenia a hlavy III kapitola 4 
smernice 2001/83/ES a smernice 
2001/82/ES. Databáza sa potom rozšíri 
tak, aby obsahovala všetky lieky uvedené 
na trh v Spoločenstve. Túto databázu 
treba aktívne propagovať medzi 
európskymi občanmi. 

 Ak je to vhodné, databáza môže 
obsahovať aj odkazy na údaje 
o klinických skúškach, ktoré sa 
v súčasnosti vykonávajú alebo sú už 
dokončené, obsiahnuté v databáze 
klinických skúšok, ustanovenej v článku 
11 smernice 2001/20/ES. Komisia 
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po konzultácii s členskými štátmi vydá 
metodické pokyny o druhu údajov, ktoré 
sa môžu do nej zahrnúť a ktoré sa môžu 
sprístupniť verejnosti. 

 Informácie predložené držiteľmi 
povolenia na uvedenie na trh a schválené 
vnútroštátnymi orgánmi zašlú tieto 
orgány agentúre a zahrnú sa do tejto 
verejne prístupnej databázy.“ 

Odôvodnenie 

Databáza by mala byť verejne prístupná ako primárny zdroj objektívnych informácií. Členské 
štáty, Komisia a samotná agentúra musia na tento účel vynaložiť všetko úsilie a dostupné 
prostriedky, aby sa zabezpečilo náležité využívanie databázy. 
 
 


