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PR_COD_1am

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami.



PR\731036SK.doc 3/10 PE409.420v01-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU...................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA ........................................................................................................8



PE409.420v01-00 4/10 PR\731036SK.doc

SK



PR\731036SK.doc 5/10 PE409.420v01-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernica 2001/82/ES a smernica 2001/83/ES, pokiaľ ide o zmeny podmienok povolení na 
uvedenie na trh pre lieky
(KOM(2008)0123 – C6-0137/2008 – 2008/0045(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0123),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0137/2008),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A6-0000/2008),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) V záujme zjednodušenia 
a optimalizácie postupov sa musí možnosť 
podať jedinú žiadosť o jednu alebo 
viaceré identické zmeny týkajúce sa 
viacerých povolení uvedenia na trh 
rozšíriť na všetky druhy zmien.

Or. fr

Odôvodnenie

Zdá sa, že je dôležité rozšíriť na ďalšie druhy zmien túto možnosť podať jedinú žiadosť o 
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jednu alebo viaceré identické zmeny týkajúce sa viacerých povolení uvedenia na trh, ktoré 
udelil ten istý príslušný orgán. Tento systém by podstatne znížil administratívne náklady, 
uľahčil preskúmanie žiadostí a bol by prínosom pre pacientov tým, že by sa schválené zmeny 
uskutočnili súčasne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6b) V rámci rozšírenia povolení na 
uvedenie na trh je v odôvodnených 
prípadoch vhodné zachovať možnosť 
predložiť osobitnú úplnú žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh pre liek, 
ktorý už bol povolený, ale pod iným 
názvom a s rozdielnym súhrnom jeho 
charakteristických vlastností;

Or. fr

Odôvodnenie

V súčasnom systéme nariadenia (ES) č. 10/84/2003 (odôvodnenie 8) a č. 1085/2003 
(odôvodnenie 6) stanovujú možnosť rozšíriť PUT, predložiť osobitnú úplnú žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh pre liek, ktorý už bol povolený, ale pod iným názvom a s 
rozdielnym súhrnom jeho charakteristických vlastností; Táto možnosť sa musí zachovať. 
Niektoré názvy liekov sú úzko spojené s určitou patológiou a zachovať rovnaký názov pre inú, 
úplne rozdielnu patológiu by mohlo pacienta pomýliť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice – pozmeňujúci akt
Článok 2 - bod 1a (nový)
Smernica 2001/83/ES
Článok 23c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Vkladá sa tento článok 23c:
„ Článok 23c

Zodpovedajúce riešenia prijaté Európskou 
komisiou musia zohľadniť nasledovné 
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prvky:
— Z praktických dôvodov a na 
dosiahnutie účinnosti je vhodné rozšíriť 
na všetky druhy zmien možnosť podať 
jedinú žiadosť o jednu alebo viaceré 
identické zmeny týkajúce sa viacerých 
povolení uvedenia na trh.
— V rámci rozšírenia povolení na 
uvedenie na trh je vhodné zachovať 
v odôvodnených prípadoch možnosť 
predložiť osobitnú úplnú žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh pre liek, 
ktorý už bol povolený, ale pod iným 
názvom a s rozdielnym súhrnom jeho 
charakteristických vlastností.“ »

Or. fr

Odôvodnenie

1) Je dôležité rozšíriť túto možnosť podať jedinú žiadosť na iné kategórie zmien. 2)  Súčasný 
systém stanovuje možnosť rozšíriť PUT, predložiť osobitnú úplnú žiadosť pre liek, ktorý už bol 
povolený, ale pod iným názvom a s rozdielnym súhrnom jeho charakteristických vlastností. 
Táto možnosť sa musí zachovať. Niektoré názvy liekov sú úzko spojené s určitou patológiou 
a zachovať rovnaký názov pre inú, úplne rozdielnu patológiu by mohlo pacienta pomýliť.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1) Kontext

Viaceré aspekty toho istého lieku sa menia počas cyklu jeho existencie. Technologický 
pokrok, ako aj nové vedecké poznatky dávajú možnosť vylepšiť existujúce lieky. Tento vývoj 
sa týka napr. ich procesu výroby, metód očisťovania alebo tiež zavádzania novej terapeutickej 
indikácie, ako aj aktualizovania návodov určených pacientom, ktoré zahŕňajú nové informácie 
o bezpečnosti zistené v prípade nežiaducich účinkov. Konsolidácia farmaceutického 
priemyslu formou fúzie - kúpy tiež prináša mnohé administratívne zmeny, napr. zmeny 
názvov farmaceutických podnikov alebo ich adresy. Všetky tieto zmeny sa nazývajú variácie 
a držiteľ povolenia na uvedenie na trh pre liek musí o tom informovať príslušné orgány.

Farmaceutický priemysel venuje značnú časť svojej regulačnej práce riadeniu týchto variácií. 
Napr. v podniku strednej veľkosti, ktorý vyrába generické lieky a má vo svojom repertoáre 
viac ako 400 výrobkov (vrátane rôznych farmaceutických foriem a dávkovania), celkový 
počet variácií je vyšší ako 4 000 za rok. V podniku veľkých rozmerov je ich okolo 19 000.

2) Slabé stránky súčasného systému regulačných požiadaviek v oblasti zmien povolení 
na uvedenie na trh pre lieky

Súčasné riadenie variácií je stále neúčinnejšie a prestalo byť uspokojivé tak pre orgány, ako aj 
pre celý farmaceutický priemysel. 

Keďže 80 % všetkých týchto liekov v ľudskom a veterinárnom sektore získava povolenie 
prostredníctvom postupu na národnej úrovni, táto revízia významne vplýva na farmaceutický 
trh Európskej únie. 

Udeľovanie povolení na uvedenie na trh (PUT) na čisto národnej úrovni sa zakladá na 
rovnakých regulačných požiadavkách ako PUT udelené v rámci európskeho postupu. Naproti 
tomu, regulačné požiadavky na zmeny PUT nie sú zosúladené.

Zmeny čisto národných PUT sa riadia osobitnými ustanoveniami každého členského štátu, 
ktoré sú odlišné od európskych regulačných požiadaviek.

K rovnakej zmene týkajúcej sa výrobkov povolených na základe postupu na národnej úrovni 
v jednotlivých členských štátoch sa pristupuje odlišne pokiaľ ide o predložené dokumenty 
a postup preskúmania.

Táto situácia má negatívne dôsledky: 
- zvýšenú a neodôvodnenú administratívnu záťaž príslušných orgánov a farmaceutických 
podnikov;

- ťažkosti pri plánovaní uplatňovania zmien;

- zásadné rozdiely týkajúce sa dĺžky lehôt na uskutočnenie zmien v oblasti súhrnu 
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charakteristických vlastností a návodu pre zdravotnícky personál a pacientov, čo vplýva na 
celkové fungovanie vnútorného trhu farmaceutických výrobkov. 

- negatívny vplyv na pacientov, pretože niektoré zmeny, ktoré zlepšujú účinnosť lieku, môžu 
meškať alebo sa nemusia realizovať.

3) Navrhované zlepšenia

Spravodajkyňa aktívne podporuje návrh Európskej komisie zameraný na revíziu 
a zjednodušenie systému variácií v prospech zdravia ľudí a zvierat. Na všetky lieky bez 
ohľadu na postup, ktorým im bolo udelené povolenie na uvedenie na trh, sa budú vzťahovať 
rovnaké kritériá hodnotenia, schvaľovania a administratívneho spracovania zmien.

Optimalizácia systému bude prospešná pre pacientov hlavne v dlhodobom výhľade, keďže na 
jednej strane podporí vylepšenie liekov a na druhej strane bude mať pozitívny vplyv na 
využívanie zdrojov príslušných orgánov v záujme lepšej ochrany verejného zdravia.

Zjednodušovanie zmien týkajúcich sa podmienok povolenia na uvedenie na trh pre lieky 
povedie k tomu, že sa budú na ne vzťahovať rovnaké kritériá na povolenie, administratívne 
riadenie a dohľad nad predloženými zmenami, aké sú obsiahnuté v zákonnom postupe, 
prostredníctvom ktorého boli tieto lieky povolené.

V záujme harmonizácie a zjednodušenia je dôležité, aby sa v prípade zmien PUT uplatňovali 
rovnaké legislatívne požiadavky bez ohľadu na to, aký postup registrácie bol pôvodne 
použitý. To prinesie úžitok všetkým: pacientom, orgánom a farmaceutickým podnikom.

Okrem tohto zosúladenia všetkých liekov je taktiež potrebné zjednodušiť regulačný systém 
zmien PUT, najmä pokiaľ ide o menšie zmeny, ktoré minimálne alebo vôbec neovplyvnia 
kvalitu, bezpečnosť alebo účinnosť príslušného lieku. Nariadenie Komisie o preskúmaní 
zmien podmienok povolenia na uvedenie na trh pre lieky pre ľudí a veterinárne lieky, ktoré 
bolo jednomyseľne prijaté 10. júna 2008, prináša významné zjednodušenie systému.

Na zavedenie optimálneho regulačného systému riadenia zmien PUT je potrebné presne 
stanoviť jednotlivé kategórie zmien. 
Komisia stanovuje vypracovať detailné zoznamy pre každú kategóriu zmien.
Je dôležité kapitalizovať skúsenosti získané prostredníctvom existujúcich vnútroštátnych 
systémov. Niektoré členské štáty, ako napr. Nemecko, v mnohých prípadoch zmien, ktoré 
považovali za nepodstatné, už využili jednoduchý systém oznámenia zmien týkajúcich sa 
liekov povolených v rámci vnútroštátneho postupu. 
Tieto vnútroštátne zoznamy rôznych kategórií zmien poslúžili ako základ na zostavenie 
európskych zoznamov.

Komisia navrhuje určitý počet výrazných zmien regulačného systému na riadenie zmien PUT 
a vo svojom nariadení sa v širokom meradle riadila nemeckým príkladom. Homeopatické 
lieky a tradičné lieky z rastlín nepotrebujú povolenie na uvedenie na trh ale používajú 
zjednodušený postup registrácie a z dôvodu proporcionality sú vylúčené z pôsobnosti 
nariadenia. Spravodajkyňa víta toto ustanovenie, pretože bráni skomplikovaniu registračného 
postupu, ktorý bol v niektorých členských štátoch jednoduchší. 
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Ďalšie zlepšenie navrhovaného systému by mohla v prípade jednej zmeny, ktorá sa týka 
viacerých PUT, predstavovať možnosť podania jedinej žiadosti pre všetky tieto PUT.

Komisia vo svojom nariadení stanovuje obmedziť túto možnosť na nepodstatné zmeny  typu 
IA. Na plné využitie takéhoto opatrenia (na zníženie administratívnych nákladov, uľahčenie 
preskúmania zmeny a  súčasné uplatnenie zmeny na všetky výrobky, ktorých sa to týka) je 
dôležité rozšíriť túto možnosť na ďalšie kategórie zmien: na nepodstatné zmeny typu IB 
a väčšie zmeny typu II.

Takéto riešenie Komisia navrhuje iba v rámci postupu prideľovania úloh, ktorý je uvedený 
v článku 20. Ak príslušné PUT v rámci vnútroštátneho postupu udelil ten istý štát, nie je 
dôvod využiť takýto postup prideľovania úloh, ktorý by sa mal uplatňovať na zmeny PUT 
udelené rozdielnymi členskými štátmi alebo v rámci rozdielnych postupov počas pôvodnej 
registrácie. Iba v tomto kontexte prinesie prospech skutočnosť, že sa zabráni tomu, aby 
viaceré príslušné orgány hodnotili tie isté zmeny alebo druhy zmien.

Pokiaľ ide o rozšírenie PUT, Komisia navrhuje, aby názov lieku zostal rovnaký ako 
v pôvodnom PUT (článok 19).

V súčasnom systéme nariadenia (ES) č. 1084/2003 (odôvodnenie 8) a č. 1085/2003 
(odôvodnenie 6) stanovujú možnosť rozšíriť PUT, predložiť osobitnú úplnú žiadosť o 
povolenie na uvedenie na trh pre liek, ktorý už bol povolený, ale pod iným názvom a s 
rozdielnym súhrnom jeho charakteristických vlastností.

Táto možnosť, ktorú ponúka súčasný systém, sa musí zachovať. V niektorých prípadoch môže 
byť dôležité zaregistrovať pod iným názvom rozšírenie PUT týkajúce sa indikácie, ktorá je 
odlišná od indikácie zaregistrovanej v prvom PUT. Niektoré názvy liekov sú úzko spojené 
s určitou patológiou a zachovať rovnaký názov pre inú, úplne rozdielnu patológiu by mohlo 
pacienta pomýliť.
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