
PA\683620SK.doc PE 393.954v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2007/0089(CNS)

7.9.2007

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zakladá spoločný podnik iniciatívy pre 
inovačné lieky
(KOM(2007)0241 - C6-0171/2007 - 2007/0089(CNS))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Dagmar Roth-Behrendt



PE 393.954v01-00 2/7 PA\683620SK.doc

SK

PA_Legam



PA\683620SK.doc 3/7 PE 393.954v01-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Všeobecné informácie
Iniciatíva pre inovačné lieky (IIL) je jednou zo šiestich takzvaných „spoločných 
technologických iniciatív“ (STI), ktoré priniesol osobitný program „Spolupráca“ siedmeho 
rámcového programu. Ide o nový druh celoeurópskeho verejno-súkromného partnerstva 
medzi univerzitami, nemocnicami, verejnými orgánmi, organizáciami pacientov, klinickými 
strediskami a farmaceutickými spoločnosťami, ktorého cieľom je oživiť biomedicínsky 
výskum a vývoj nových terapií.

IIL vytvorí partnerstvá prostredníctvom otvorených výberových konaní v súlade so sústavne 
aktualizovaným plánom výskumu.  Hlavné zameranie bude spočívať na predkonkurenčnom 
sektore farmaceutického výskumu, a teda na nástrojoch na včasné a spoľahlivé predpovedanie 
bezpečnosti a účinnosti navrhovaných liekov s cieľom poskytnúť pacientovi potenciálne 
výhody rýchlejšie a s vyššou mierou istoty o používaní terapií. Okrem toho sa výskum v 
rámci IIL zameria na choroby prvotného významu ako napríklad rakovina, či Alzheimerova 
choroba, ktoré určuje plán výskumu, a posilní spoluprácu medzi súkromným a verejným 
sektorom.

Celkový rozpočet na obdobie 2007-2013 bude 2 miliardy EUR. Príspevok Spoločenstva bude 
1 miliarda EUR. Toto verejné financovanie bude doplnené rovnakým príspevkom 
farmaceutických spoločností zameraných na výskum, a to v podobe personálu, laboratórneho 
vybavenia, klinického výskumu, atď.

Financovanie zo strany Spoločenstva bude smerovať výhradne MSP, neziskovým 
organizáciám, vysokoškolským zariadeniam, verejným orgánom, klinickým strediskám či 
organizáciám pacientov, a nie veľkým spoločnostiam.

Hodnotenie
Spravodajkyňa s potešením víta spoločný podnik IIL, ktorý urýchli rozvoj inovačných liekov, 
ktoré sa k pacientom dostanú rýchlejšie a budú lepšie prispôsobené ich potrebám. Iniciatíva 
rovnako zníži riziko klinických skúšok na ľuďoch.

Vedecko-technologický pokrok spolu s hlbšími poznatkami o ľudskom genóme umožňuje 
vývoj úplne nových prístupov k liečbe chorôb. Lieky a terapie budúcnosti budú presnejšie 
zamerané na jednotlivého pacienta a výrazne tak zvýšia jeho kvalitu života. Dnes vieme, že 
pre určitú chorobu neexistuje len jediná liečba – správna terapia skôr závisí od viacerých 
faktorov ako pohlavie, znášanlivosť liekov alebo konkrétne genetické charakteristiky. Európa 
naliehavo potrebuje viac investícií do výskumu a vývoja v tejto oblasti, aby mohli pacienti 
rýchlo profitovať z potenciálnych výhod.

Z tohto dôvodu je zvýšené verejné financovanie činností predkonkurenčného výskumu zvlášť 
opodstatnené, pričom v strednodobej perspektíve prinesie väčšie množstvo prostriedkov zo 
súkromného sektora a zvýši atraktívnosť Európy pre nadaných vedeckých pracovníkov. Treba 
uznať, že vývoj novej terapie je veľmi nákladnou a nepredvídateľnou záležitosťou. Len malá 
časť navrhovaných liekov dosiahne stupeň povolenia pre predaj na trhu. Veľká väčšina 
výskumných činností končí kvôli obavám z hľadiska bezpečnosti alebo účinnosti potom, ako 
sa na vývoj minuli stovky miliónov eur. Zároveň možno konštatovať, že investovanie do 
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biofarmaceutického výskumu v Európe začína zaostávať za ostatnými časťami sveta, 
napríklad USA alebo Japonskom.

Východiskový bod IIL je preto správny: využíva verejné a súkromné prostriedky na oživenie 
rozsiahleho celoeurópskeho výskumu, ktorého cieľom je čo najskôr rozpoznať, či navrhovaný 
liek má potenciál stať sa bezpečným a efektívnym liekom, ako aj na podporu spolupráce 
medzi priemyslom, akademickou obcou a neziskovým sektorom na prospech celej 
spoločnosti.

Projekty IIL zabezpečia primeranú koordináciu rozsiahleho výskumu potrebného na vývoj a 
validáciu nových nástrojov na vývoj a výskum liekov a zaručia predchádzanie dvojitej práci.  
Spolupráca s veľkými spoločnosťami poskytne malým výskumným centrám príležitosť na 
uskutočnenie ich zámerov.

Spravodajkyňa predkladá niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov k návrhu Komisie, 
ktoré sú zamerané najmä na zabezpečenie aktualizovaného plánu výskumu a efektívneho 
šírenia výsledkov verejnému a súkromnému sektoru.

Navyše by sa mala zabezpečiť väčšia transparentnosť výraznejším zapojením Európskeho 
parlamentu tým, že sa vymenujú nezávislí zástupcovia EP do správnej rady IIL.

Zatiaľ čo v návrhu sa hlavná úloha prisudzuje jednému farmaceutickému združeniu 
zameranému na výskum, treba poznamenať, že existujú aj výskumné činnosti týkajúce sa 
známych látok, napr. v oblasti liekov na rastlinnej báze alebo voľne predajných liekov. Je 
nevyhnutné umožniť účasť takýchto spoločností a príslušného obchodného združenia na SP 
IIL.

Napokon treba zdôrazniť, že okrem zjavných výhod, ktoré projekty IIL znamenajú pre 
konkurencieschopnosť Európy, a zníženého rizika v dôsledku klinických skúšok na ľuďoch 
budú mať projekty priaznivý vplyv, aj pokiaľ ide o potrebu skúšok na zvieratách.
Nepotrebným skúškam sa predíde, ak sa vo včasnom štádiu zistí možnosť zlyhania 
navrhovaného lieku, a nové nástroje v procese vývoja liekov nebudú vo väčšine prípadov 
závislé od skúšok na zvieratách, ale od nových techník in vitro alebo počítačových 
technológií.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 11

(11) Spoločná technologická iniciatíva pre 
„inovačné lieky“ má navrhnúť koordinovaný 
prístup na prekonanie zistených 
problematických miest výskumu v procese 
vývoja liekov a na podporu 
„predkonkurenčného farmaceutického 
výskumu a vývoja“, aby sa zrýchlil vývoj 
bezpečných a účinnejších liekov pre 
pacientov. V súčasnom kontexte treba 
„predkonkurenčný farmaceutický výskum 
a vývoj“ chápať ako výskum nástrojov 
a metodík používaných v procese vývoja 
liekov. 

(11) Spoločná technologická iniciatíva pre 
„inovačné lieky“ má navrhnúť koordinovaný 
prístup na prekonanie zistených 
problematických miest výskumu v procese 
vývoja liekov a na podporu 
„predkonkurenčného farmaceutického 
výskumu a vývoja“, aby sa zrýchlil vývoj 
bezpečných a účinnejších liekov pre 
pacientov. V súčasnom kontexte treba 
„predkonkurenčný farmaceutický výskum 
a vývoj“ chápať ako výskum nástrojov 
a metodík používaných v procese vývoja 
liekov. Licencie na duševné vlastníctvo 
pochádzajúce z projektu iniciatívy pre 
inovačné lieky (IIL) by sa tretím stranám 
mali poskytovať na základe spravodlivých a 
primeraných podmienok.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že duševné vlastníctvo potrebné na využitie výskumných nástrojov 
vyvinutých partnermi projektu IIL sa sprístupní tretím stranám za spravodlivých a 
primeraných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Príloha, článok 2 odsek 2 písmeno c)

(c) vykonávať všetky potrebné zmeny 
a doplnenia plánu výskumu spoločnej 

(c) pravidelne skúmať a vykonávať všetky 
potrebné zmeny a doplnenia plánu výskumu 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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technologickej iniciatívy pre „inovačné 
lieky“ z hľadiska vedeckého rozvoja, 
ku ktorému dôjde počas plnenia plánu;

spoločnej technologickej iniciatívy pre 
„inovačné lieky“ z hľadiska vedeckého 
rozvoja, ku ktorému dôjde počas plnenia 
plánu, s cieľom zaručiť v Európe 
primerané zohľadnenie priorít zdravotnej 
starostlivosti a potrieb pacienta;

Odôvodnenie

Plán výskumu by sa mal systematicky skúmať s cieľom zaručiť sústavné zohľadňovanie 
vedeckého pokroku a výhod pre európskych pacientov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Príloha, článok 5 odsek 1 písmeno fa) (nové)

(fa) dvoch nezávislých zástupcov a dvoch 
náhradníkov vymenúva do správnej rady 
Európsky parlament;

Odôvodnenie

Európsky parlament by vzhľadom na to, že je súčasťou rozpočtového orgánu, mal byť v 
správnej rade zastúpený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Príloha, článok 6 odsek 2 písmeno e) zarážka 6

- vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane 
plánu pracovných miest,

- vypracúva návrh ročného rozpočtu vrátane 
plánu pracovných miest po konzultácii s 
vedeckým výborom a skupinou členských 
štátov,

Odôvodnenie

Predtým, ako výkonný riaditeľ predloží správnej rade návrh ročného rozpočtu, mal by 
konzultovať s ostatnými relevantnými orgánmi IIL.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Príloha, článok 6 odsek 7 písmeno i)

(i) vyhlasuje ročné stretnutie fóra 
zainteresovaných strán na zabezpečenie 
otvorenosti a transparentnosti činností 
spoločného podniku IIL s jeho zúčastnenými 

(i) vyhlasuje ročné stretnutie fóra 
zainteresovaných strán, otvorenú schôdzu 
relevantných organizácií zaujímajúcich sa 
o biomedicínsky výskum a zameraných na 
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stranami; poskytovanie spätnej väzby o činnostiach 
IIL, na zabezpečenie otvorenosti 
a transparentnosti činností spoločného 
podniku IIL s jeho zúčastnenými stranami;

Odôvodnenie

Objasnenie povahy ročného stretnutia fóra zainteresovaných strán zameraného na 
zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti činností spoločného podniku IIL s jeho 
zúčastnenými stranami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Príloha, článok 13 odsek 2 pododsek 1a (nový)

Výkonný riaditeľ predkladá Európskemu 
parlamentu výročnú správu o činnosti.

Odôvodnenie

Výkonný riaditeľ by mal ako súčasť pravidelného dialógu s Európskym parlamentom 
predkladať Parlamentu výročnú správu o činnosti.


