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Pozměňovací návrh 75
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé a robustní.

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost, práva a kvalita života
subjektů hodnocení a získané údaje by 
měly být spolehlivé a měly by mít vysokou 
vypovídací hodnotu.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 3 návrhu nařízení a článku 6 Helsinské deklarace Světové lékařské asociace 
týkající se etických zásad při lékařském výzkumu, do něhož jsou zapojeny lidské subjekty (Soul 
2008), je nutné přednostně přihlížet k bezpečnosti, právům a kvalitě života jednotlivých osob.

Pozměňovací návrh 76
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé a robustní.

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost, práva a zdraví 
subjektů hodnocení a získané údaje by 
měly být spolehlivé a měly by mít vysokou 
vypovídací hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé a robustní.

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé, měly by mít vysokou výpovědní 
hodnotu a odrážet rozmanitost 
obyvatelstva, tak aby bylo zachováno 
jejich vyvážené zastoupení podle věku 
a pohlaví.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé a robustní.

(1) Při klinickém hodnocení by měla být 
chráněna bezpečnost a práva subjektů 
hodnocení a získané údaje by měly být 
spolehlivé a měly by mít vysokou výpovědní 
hodnotu. Zájem účastníků výzkumu by 
měl mít vždy přednost před jinými zájmy.

Or. sl

Pozměňovací návrh 79
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení.

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení, přičemž 
by se mělo zajistit, aby osoby udílející toto 
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povolení nebyly v konfliktu zájmů a byly 
nezávislými na zadavateli, 
na zdravotnickém zařízení, kde se 
hodnocení provádí, a na zkoušejících, 
kteří jsou do jeho provádění zapojeni.

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení.

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení 
a schválení ze strany etické komise před 
jeho zahájením.

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek odpovídá čl. 9 odst. 1 směrnice 2001/20/ES, přičemž v bodech odůvodnění 
návrhu nařízení zakotvuje zásadu předchozího schválení klinického hodnocení podle 
článku 15 Helsinské deklarace Světové lékařské asociace (Soul 2008) a oddílu 2.6 směrnice 
ICH-GCP.

Pozměňovací návrh 81
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé (2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
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kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení.

kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení, jehož 
součástí by mělo být posouzení ze strany 
etické komise.

Or. en

Odůvodnění

Přestože souhlasíme s tím, že ke schválení klinického hodnocení je nutný souhlas etické 
komise, plně podporujeme současný návrh, tj. že v jenom členské státě je nutné získat jeden 
souhlas. Na základě stávajícího znění by se mohlo zdát, že se souhlas získává ve dvou krocích, 
což by v žádném případě neměla být pravda. Text by měl být upraven tak, aby bylo jasné, 
že souhlas etické komise je součástí schvalovacího procesu uvedeného v nařízení, i pokud jde 
o časové lhůty.

Pozměňovací návrh 82
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení.

(2) Aby bylo možné provádět nezávislé 
kontroly toho, zda jsou tyto zásady 
dodržovány, mělo by klinické hodnocení 
podléhat předchozímu povolení. Toto 
povolení by mělo zahrnovat vědecké, 
etické a administrativní aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Nelze od sebe oddělovat vědecké a etické posuzování.

Pozměňovací návrh 83
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3



AM\928644CS.doc 7/73 PE506.158v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Měla by být vyjasněna stávající 
definice klinického hodnocení uvedená 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se uplatňování 
správné klinické praxe při provádění 
klinických hodnocení humánních léčivých 
přípravků. Za tímto účelem by měl být 
pojem „klinické hodnocení“ definován 
přesněji zavedením širšího pojmu 
„klinická studie“, přičemž klinické 
hodnocení by bylo jeho kategorií. Tato 
kategorie by měla být definována na 
základě specifických kritérií. Tento 
přístup řádně zohledňuje mezinárodní 
pokyny a je v souladu s právními předpisy 
EU týkajícími se léčivých přípravků, které 
jsou založeny na dichotomii mezi 
„klinickým 
hodnocením“ a „neintervenční studií“.

(3) Měla by být vyjasněna stávající 
definice klinického hodnocení uvedená 
ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2001/20/ES ze dne 4. dubna 2001 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se uplatňování 
správné klinické praxe při provádění 
klinických hodnocení humánních léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Zároveň se zavedením nového pojmu „nízkointervenčních hodnocení“ by se měla zachovat 
stará definice „klinického hodnocení“ obsažená ve směrnici 2001/20/ES, přičemž by se mělo 
jasně uvést, že na hodnocení zabývající se otázkou bezpečnosti a účinnosti, která se provádějí 
poté, co bylo získáno povolení k provádění klinického hodnocení, se vztahuje definice 
klinického hodnocení a tudíž i toto nařízení. Tyto změny jsou obsahem našich pozměňovacích 
návrhů 3, 4 a 5.

Pozměňovací návrh 84
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Oblast působnosti tohoto nařízení je 
v podstatě stejná jako v případě směrnice 
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2001/20/ES. Přestože se omezuje 
na klinický výzkum humánních léčivých 
přípravků, je velmi široká z toho důvodu, 
že vylučuje pouze klinické studie, které 
nezahrnují „intervenci“, tj. např. šetření 
mezi lékaři bez další intervence. 
„Neintervenční studie“ jsou poregistrační 
studie bezpečnosti zahájené, řízené nebo 
financované držitelem rozhodnutí 
o registraci. Tyto studie umožňují 
„vytěžování“ údajů, přičemž se na ně 
vztahuje směrnice Evropského 
Parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/20/ES usilovala 
o zjednodušení a harmonizaci správních
předpisů týkajících se klinických 
hodnocení v Evropské unii. Zkušenosti 
však ukazují, že harmonizovaného přístupu 
k regulaci klinických hodnocení bylo 
dosaženo pouze částečně. To ztěžuje 
zejména provádění klinického hodnocení 
v několika členských státech. Vědecký 
vývoj však naznačuje, že klinická 
hodnocení se v budoucnosti budou 
zaměřovat na specifičtější skupiny 
pacientů, jako jsou podskupiny 
identifikované prostřednictvím genových 
informací. Aby bylo možné do těchto 
hodnocení zahrnout dostatečný počet 
pacientů, bude možná nutné zapojit mnoho 
členských států, nebo všechny. Tyto nové 
postupy povolování klinických hodnocení 

(4) Směrnice 2001/20/ES usilovala 
o zjednodušení a harmonizaci správních 
předpisů týkajících se klinických 
hodnocení v Evropské unii. Zkušenosti 
však ukazují, že harmonizovaného přístupu 
k regulaci klinických hodnocení bylo 
dosaženo pouze částečně. To ztěžuje 
zejména provádění klinického hodnocení 
v několika členských státech. Vědecký 
vývoj však naznačuje, že klinická 
hodnocení se v budoucnosti budou 
zaměřovat na specifičtější skupiny 
pacientů, jako jsou podskupiny 
identifikované prostřednictvím genových 
informací. Aby bylo možné do těchto 
hodnocení zahrnout dostatečný počet 
pacientů, bude možná nutné zapojit mnoho 
členských států, nebo všechny. Tyto nové 
postupy povolování klinických hodnocení 
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by měly stimulovat zapojení co možná 
největšího počtu členských států. Proto by 
se v zájmu zjednodušení postupů 
předkládání mělo zamezit vícenásobnému 
předkládání převážně identických 
informací, které by mělo být nahrazeno 
předložením jedné dokumentace k žádosti 
prostřednictvím jednotného portálu pro 
předkládání pro všechny dotčené členské 
státy.

by měly stimulovat zapojení co možná 
největšího počtu členských států. Proto by 
se v zájmu zjednodušení postupů 
předkládání informací mělo zamezit 
vícenásobnému předkládání převážně 
identických informací, které by mělo být 
nahrazeno předložením jedné dokumentace 
k žádosti prostřednictvím jednotného 
portálu pro předkládání pro všechny 
dotčené členské státy. Tento portál by měl 
omezit zbytečnou byrokracii, aby bylo jeho 
využívání nejen ku prospěchu zadavatelů 
a vědecko-výzkumných pracovníků 
provádějících výzkum v několika 
členských státech, ale také ku prospěchu 
veřejných orgánů. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Směrnice 2001/20/ES usilovala 
o zjednodušení a harmonizaci správních 
předpisů týkajících se klinických 
hodnocení v Evropské unii. Zkušenosti 
však ukazují, že harmonizovaného přístupu 
k regulaci klinických hodnocení bylo 
dosaženo pouze částečně. To ztěžuje 
zejména provádění klinického hodnocení 
v několika členských státech. Vědecký 
vývoj však naznačuje, že klinická 
hodnocení se v budoucnosti budou 
zaměřovat na specifičtější skupiny 
pacientů, jako jsou podskupiny 
identifikované prostřednictvím genových 
informací. Aby bylo možné do těchto 
hodnocení zahrnout dostatečný počet 
pacientů, bude možná nutné zapojit mnoho 
členských států, nebo všechny. Tyto nové 
postupy povolování klinických hodnocení 

(4) Směrnice 2001/20/ES usilovala 
o zjednodušení a harmonizaci správních 
předpisů týkajících se klinických 
hodnocení v Evropské unii. Zkušenosti 
však ukazují, že harmonizovaného přístupu 
k regulaci klinických hodnocení bylo 
dosaženo pouze částečně. To ztěžuje 
zejména provádění klinického hodnocení 
v několika členských státech. Vědecký 
vývoj však naznačuje, že klinická 
hodnocení se v budoucnosti budou 
zaměřovat na specifičtější skupiny 
pacientů, jako jsou podskupiny 
identifikované prostřednictvím genových 
informací. Aby bylo možné do těchto 
hodnocení zahrnout dostatečný počet 
pacientů, bude možná nutné zapojit mnoho 
členských států, nebo všechny. Tyto nové 
postupy povolování klinických hodnocení 
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by měly stimulovat zapojení co možná 
největšího počtu členských států. Proto by 
se v zájmu zjednodušení postupů 
předkládání mělo zamezit vícenásobnému 
předkládání převážně identických 
informací, které by mělo být nahrazeno 
předložením jedné dokumentace k žádosti 
prostřednictvím jednotného portálu pro 
předkládání pro všechny dotčené členské 
státy.

by měly stimulovat zapojení co možná 
největšího počtu členských států. Proto by 
se v zájmu zjednodušení postupů 
předkládání mělo zamezit vícenásobnému 
předkládání převážně identických 
informací, které by mělo být nahrazeno 
předložením jedné dokumentace k žádosti 
prostřednictvím jednotného portálu pro 
předkládání pro všechny dotčené členské 
státy. Vzhledem k tomu, že klinická 
hodnocení prováděná v jednom jediném 
členském státě jsou z hlediska evropského 
klinického výzkumu stejně 
nepostradatelná, měl by se postup podle 
tohoto nařízení vztahovat i na tato 
hodnocení. Dokumentace k žádosti 
o povolení těchto klinických hodnocení by 
se měla zasílat také prostřednictvím 
jednotného evropského portálu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zkušenosti se směrnicí 2001/20/ES 
rovněž prokázaly, že cíle zjednodušení 
a harmonizace správní předpisů 
vztahujících se na klinická hodnocení 
v Unii nelze dosáhnout v právní formě 
směrnice a že jej lze dosáhnout pouze 
právní formou nařízení. Pouze právní 
forma nařízení zajišťuje, aby členské státy 
vycházely při svém posuzování žádosti 
o povolení klinického hodnocení 
z totožných kritérií, a nikoli z odlišných 
vnitrostátních prováděcích opatření. To 
platí nejen pro celý povolovací postup, ale 
také pro všechny ostatní otázky, na které 
se toto nařízení vztahuje, jako je 
předkládání zpráv o bezpečnosti v průběhu 

(5) Zkušenosti se směrnicí 2001/20/ES 
rovněž prokázaly, že cíle zjednodušení 
a harmonizace předpisů vztahujících se 
na klinická hodnocení v Unii nelze 
dosáhnout v právní formě směrnice a že jej 
lze dosáhnout pouze právní formou 
nařízení. Pouze právní forma nařízení 
zajišťuje, aby členské státy vycházely 
při svém posuzování žádosti o povolení 
klinického hodnocení z totožných kritérií, 
a nikoli z odlišných vnitrostátních 
prováděcích opatření. To platí nejen 
pro celý povolovací postup, ale také 
pro všechny ostatní otázky, na které se toto 
nařízení vztahuje, jako je předkládání 
zpráv o bezpečnosti v průběhu klinických 
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klinických hodnocení, a pro požadavky 
na označení na obalu léčivých přípravků 
používaných v rámci klinického 
hodnocení.

hodnocení, a pro požadavky na označení 
na obalu léčivých přípravků používaných 
v rámci klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Přídavné jméno „správní“ by se mělo vypustit, jelikož je zapotřebí harmonizovat nejen 
správní, nýbrž také etické aspekty.

Pozměňovací návrh 88
Anna Záborská

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dotčené členské státy by měly 
při posuzování žádosti o povolení 
klinického hodnocení spolupracovat. Tato 
spolupráce by neměla zahrnovat aspekty, 
které jsou ze své podstaty vnitrostátní 
povahy, ani etické aspekty klinického 
hodnocení, jako je informovaný souhlas.

(6) Dotčené členské státy by měly 
při posuzování žádosti o povolení 
klinického hodnocení spolupracovat.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Dotčené členské státy by měly při 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení spolupracovat. Tato spolupráce 
by neměla zahrnovat aspekty, které jsou ze 
své podstaty vnitrostátní povahy, ani etické 
aspekty klinického hodnocení, jako je 

(6) Dotčené členské státy by měly při 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení spolupracovat. Tato spolupráce 
by neměla zahrnovat aspekty, které jsou 
ze své podstaty vnitrostátní povahy.
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informovaný souhlas.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo, že jsou 
lhůty dodržovány. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo 
dodržování lhůt. Jestliže příslušný členský 
stát a členský stát podávající zprávu 
nepředloží hodnotící zprávu, hodnocení 
nebo rozhodnutí ve stanovené lhůtě, měla 
by se automaticky použít možnost tichého 
souhlasu. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo, že jsou 
lhůty dodržovány. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo
dodržování lhůt, ledaže by členské státy 
uvedly, že došlo k výjimečné situaci, která 
ospravedlňuje minimální zpoždění.
V případě krize v oblasti veřejného zdraví 
by členské státy měly mít možnost 
posoudit a povolit klinické hodnocení 
rychle. Proto by pro povolení neměly být 
stanoveny žádné minimální lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty by měly být dodržovány, schopnost členských států je dodržet však závisí jak 
na rutinních, tak i na nepředvídatelných prvcích obsahu žádosti a provozní kapacitě, které 
mohou bránit rychlému posouzení žádosti. V případě mimořádné situace by měly mít členské 
státy možnost na to upozornit, aby se předešlo uplatnění tichého souhlasu ve chvíli, kdy 
se snaží dokončit posuzování žádosti včas.

Pozměňovací návrh 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
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zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem 
pro provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo, že jsou 
lhůty dodržovány. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem 
pro provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem implicitního souhlasu v případě, 
že etická komise udělila svůj souhlas 
a příslušný orgán ve stanovené lhůtě 
nevznesl žádné námitky. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo 
dodržování lhůt. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by proto pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na směrnici 2001/20/ES by měl být přesnější. Podle směrnice by měl být souhlas 
implicitní, tj. v případě, že etická komise udělila svůj souhlas a příslušný orgán ve stanovené 
lhůtě nevznesl žádné námitky. Ve výjimečných případech vyvolávajících zvláště složité 
problémy by však mělo být vyžadováno výslovné písemné povolení. Je třeba jasněji stanovit, 
že poslední věta odstavce se týká pouze případu krize v oblasti veřejného zdraví.

Pozměňovací návrh 93
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení, zatímco 
hlavní důraz musí být kladen na zajištění 
bezpečnosti a kvality života účastníků 
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měl být zachován, aby se zajistilo, že jsou 
lhůty dodržovány. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

hodnocení. V této souvislosti zavedla 
směrnice 2001/20/ES pojem tichého 
souhlasu. Tento pojem by měl být 
zachován, aby se zajistilo dodržování lhůt. 
V případě krize v oblasti veřejného zdraví 
by členské státy měly mít možnost 
posoudit a povolit klinické hodnocení 
rychle. Proto by pro povolení neměly být 
stanoveny žádné minimální lhůty.

Or. el

Pozměňovací návrh 94
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním metodám léčby a zajistit, aby 
Unie zůstala atraktivním místem pro 
provádění klinických hodnocení. V této 
souvislosti zavedla směrnice 2001/20/ES 
pojem tichého souhlasu. Tento pojem by 
měl být zachován, aby se zajistilo, že jsou 
lhůty dodržovány. V případě krize v oblasti 
veřejného zdraví by členské státy měly mít 
možnost posoudit a povolit klinické 
hodnocení rychle. Proto by pro povolení 
neměly být stanoveny žádné minimální 
lhůty.

(8) Lhůty pro posouzení dokumentace 
k žádosti týkající se klinických hodnocení 
by měly být dostatečně dlouhé, aby bylo 
možné dokumentaci vyhodnotit a zároveň 
zajistit rychlý přístup k novým, 
inovativním a také existujícím metodám 
léčby (např. generickým léčivým 
přípravkům) a zajistit, aby Unie zůstala 
atraktivním místem pro provádění 
klinických hodnocení. V této souvislosti 
zavedla směrnice 2001/20/ES pojem 
tichého souhlasu. Tento pojem by měl být 
zachován, aby se zajistilo dodržování lhůt. 
V případě krize v oblasti veřejného zdraví 
by členské státy měly mít možnost 
posoudit a povolit klinické hodnocení 
rychle. Proto by pro povolení neměly být 
stanoveny žádné minimální lhůty.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl v případě hodnocení týkajících se registrace generických léčivých 
přípravků zajištěn účinných systém povolování klinických hodnocení (zejména pokud jde 
o časové lhůty), tak aby bylo možné léčbu vyhodnocenou na pacientech urychleně 
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zaregistrovat jako generická léčiva ku prospěchu většího počtu pacientů a k docílení úspor 
v rámci systémů zdravotnictví.

Pozměňovací návrh 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Členské státy musejí zajistit, aby 
bylo klinická hodnocení možné za splnění 
zákonných požadavků provádět jak 
ve veřejných, tak i v soukromých 
zdravotnických zařízeních za stejných 
podmínek.

Or. es

Odůvodnění

Toto ujasnění je nutné v případě členských států, jako je Španělsko, kde existují zásadní 
rozdíly mezi veřejným a soukromým systémem zdravotnictví, aby bylo zajištěno, že provádění 
klinických hodnocení v soukromých zdravotnických zařízeních nic nebrání.

Pozměňovací návrh 96
Tadeusz Cymański

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Modernizace infrastruktury IT, která 
by členským státům umožnila přizpůsobit 
se lhůtám pro povolování klinických 
hodnocení, by mohla být 
spolufinancována ze strukturálních 
fondů.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 97
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení.

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s nejlepším v současnosti 
osvědčeným zákrokem představuje 
pro subjekt hodnocení pouze velmi 
omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
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hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení.

hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným administrativním
pravidlům, jako jsou kratší lhůty 
pro schválení.

Or. en

Odůvodnění

Podporujeme pojem „nízkointervenčních klinických hodnocení“ a vítáme kratší lhůty 
pro posouzení žádostí o jejich povolení.  Nicméně by to nemělo automaticky znamenat nižší 
ochranu subjektů hodnocení. Kromě toho se zdá, že navrhované hodnocení ze strany etické 
komise je v rozporu s nedávno schválenými právními předpisy v oblasti farmakovigilance, kde 
se zdůrazňuje, že je nutné zachovat vysokou míru pozornosti věnované otázce bezpečnosti 
léčiv po celou dobu před povolením klinického hodnocení i po něm.

Pozměňovací návrh 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 



AM\928644CS.doc 19/73 PE506.158v01-00

CS

však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení.

však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení, aniž by 
došlo k porušování vědeckých norem 
a za zachování bezpečnosti pacientů 
po celou dobu.

Or. es

Pozměňovací návrh 100
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu 
hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku 
a intervence. Mnohá klinická hodnocení 
však v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost 
a účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
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představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická 
hodnocení“ jsou často klíčová pro 
posouzení standardních způsobů léčby a 
diagnóz, čímž optimalizují využití léčivých 
přípravků a přispívají tak k vysoké úrovni 
veřejného zdraví. Měla by podléhat méně 
přísným pravidlům, jako jsou kratší lhůty 
pro schválení.

představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„klinická hodnocení s nízkým 
rizikem“ jsou často klíčová pro posouzení 
standardních způsobů léčby a diagnóz, 
čímž optimalizují využití léčivých 
přípravků a přispívají tak k vysoké úrovni 
veřejného zdraví. Měla by podléhat méně 
přísným pravidlům, jako jsou kratší lhůty 
pro schválení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V případě naléhavé situace 
a vzácných či velmi vzácných život 
ohrožujících onemocnění, jejichž 
možnosti léčby jsou omezeny, stejně jako 
jsou omezeny odborné znalosti o nich, 
a která jsou roztroušena po celém světě, 
by měly mít členské státy možnost 
posuzovat žádosti o povolení klinických 
hodnocení a povolovat je přednostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9b) Pojem „běžná klinická praxe“ je 
mimořádně důležitý, aby bylo možné 
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stanovit, zda je žádost schválena ve formě 
„nízkointervenčního klinického 
hodnocení“. Definici „běžné klinické 
praxe“ by měla Komise ujasnit 
ve svých pokynech. 

Or. en

Odůvodnění

Definice „běžné klinické praxe“ je velmi důležitá v první fázi schvalovacího postupu, kdy 
členský stát, který podává zprávu, provádí první posouzení žádosti o povolení klinického 
hodnocení podle článku 5. Tato definice by měla být flexibilní, ačkoli Komise by měla 
za účelem usnadnění celého postupu vytvořit v této věci nelegislativní pokyny.

Pozměňovací návrh 103
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9c) Klinická hodnocení na podporu 
registrace generických léčivých 
prostředků (např. studie bioekvivalence 
a léčebné ekvivalence) přestavují 
pro subjekty hodnocení ve srovnání 
s běžnou klinickou praxí, jak je 
definována v tomto nařízení, minimální 
riziko a obtíže, jelikož se v případě 
referenčního léčivého prostředku, který 
se používá pro srovnání, jedná o jasně 
stanovený registrovaný přípravek, u něhož 
již proběhlo hodnocení bezpečnosti 
a účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9d) „Hodnoceným léčivým 
přípravkem“ se rozumí jakákoli účinná 
látka léčivého přípravku nebo forma 
placeba, která se hodnotí nebo používá 
jako referenční látka v rámci klinického 
hodnocení, včetně léčivých látek, na něž 
se vztahuje registrace, které se však 
používají mimo rozsah registrace nebo 
v souladu se současnou klinickou praxí.  

Or. fr

Pozměňovací návrh 105
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9e) „Pomocným léčivým 
přípravkem“ se rozumí léčivý přípravek 
používaný v rámci klinického hodnocení, 
avšak nikoliv jako hodnocený léčivý 
přípravek. Mezi pomocné léčivé přípravky 
patří zejména léčivé přípravky používané 
pro dosavadní léčbu, farmakologické 
látky, přípravky pro záchrannou léčbu či 
přípravky používané pro posouzení 
sledovaných parametrů klinického 
hodnocení. Mezi pomocné léčivé 
přípravky nepatří léčivé přípravky, které 
nejsou spojeny s klinickým hodnocením 
a nejsou relevantní pro jeho uspořádání.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9f) Všechny lhůty stanovené v tomto 
nařízení by měly být založeny 
na kalendářních dnech. Pokud by 
se v rámci tohoto postupu vycházelo 
z pracovních dnů, vedlo by to v dotyčných 
členských státech k rozdílným lhůtám 
pro validaci, posuzování a rozhodování, 
jelikož v členských státech Evropské unie 
platí, pokud jde o svátky, rozdílné 
kalendáře.

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba, aby návrh nařízení vycházel z kalendářních dnů, nikoli z dnů pracovních. 
Dodržování lhůt, které je jedním z faktorů konkurenceschopnosti evropského klinického 
výzkumu, předpokládá účinnou spolupráci mezi dotyčnými členskými státy. V kalendářích 
členských států jsou svátky stanoveny rozdílně. Pokud by se v rámci tohoto postupu vycházelo 
z pracovních dnů, vedlo by to v dotyčných členských státech k rozdílným lhůtám pro validaci, 
posuzování a rozhodování.

Pozměňovací návrh 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, zda bylo 
klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, jako např. populační 
skupiny, kterými se hodnocení zabývá, 
a možné rozdíly v účinnosti, 
příp. v bezpečnosti z hlediska konkrétních 
populačních skupin, zejména rozdíly 



PE506.158v01-00 24/73 AM\928644CS.doc

CS

související s pohlavím a věkem, nebo zda 
bylo klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, zda bylo 
klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, aby skupina 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení reprezentovala populaci, která 
má být léčena, včetně žen a starších osob, 
a toho, zda bylo klinické hodnocení 
doporučeno nebo uloženo regulačními 
orgány odpovědnými za posuzování 
a registraci léčivých přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
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a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, zda bylo 
klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, aby skupina 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení reprezentovala cílovou 
populaci, která má být léčena, a toho, zda 
bylo klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, zda bylo 
klinické hodnocení doporučeno nebo 
uloženo regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů; v pozdějších fázích by 
se mělo mj. zohlednit, zda subjekty 
účastnící se klinického hodnocení 
reprezentují populaci, na niž se léčivý 
přípravek zaměřuje, a zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Účastníci studie by měli co nejlépe odrážet cílovou skupinu pacientů, pro něž je hodnocený 
léčivý přípravek určen. To je důležité zejména ve III. a IV. fázi klinických hodnocení, kdy 
se má na základě studie hodnotit bezpečnost a účinnost léčivého přípravku na osobách, které 
budou daný přípravek, až se dostane na trh, pravděpodobně užívat. V dřívějších fázích 
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se hodnotí základnější bezpečnostní otázky, kdy není tak nutné zajistit reprezentativní skupinu 
účastníků studie.

Pozměňovací návrh 111
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) S cílem zlepšit léčbu, která je 
k dispozici pro ohrožené skupiny osob, 
jako jsou oslabené nebo starší osoby, 
osoby s několika chronickými 
onemocněními a osoby postižené 
duševními poruchami, by se měly léčivé 
přípravky, které by mohly být z klinického 
hlediska velmi důležité, zkoumat 
s ohledem na jejich účinek u těchto 
specifických skupin osob, včetně 
požadavků spojených s jejich specifickými 
charakteristickými rysy a ochranou jejich 
zdraví a kvality života.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Zkušenosti se směrnicí 2001/20/ES 
rovněž ukázaly, že přibližně 60 % 
klinických hodnocení je zadáváno 
farmaceutickým průmyslem a 40 % 
dalšími zúčastněnými stranami, jako jsou 
zástupci akademické obce. Členské státy 
by měly řádně uznat příspěvek 
akademické obce. Zadavatelé z řad 
akademické obce často spoléhají 



AM\928644CS.doc 27/73 PE506.158v01-00

CS

na finanční prostředky, které  pocházejí, 
zčásti nebo zcela, z veřejných prostředků 
nebo z dobročinných sbírek. Členské státy 
by měly s cílem využít tohoto hodnotného 
příspěvku a dále podporovat akademický 
výzkum, aniž by docházelo k diskriminaci 
z hlediska kvality klinických hodnocení, 
přijmout opatření, na jejichž základě by 
byla hodnocením prováděným zadavateli 
z řad akademické obce udělena výjimka 
z placení poplatků (poplatků za podání 
žádosti, poplatků za provedení kontroly 
apod.).

Or. en

Odůvodnění

Zproštění povinnosti platit poplatky nemá na kvalitu klinických hodnocení žádný vliv. Veřejné 
prostředky a podpora získaná na základě dobročinných sbírek by se neměly používat k úhradě 
poplatků a jiných daní, nýbrž k provádění výzkumu, který by jinak nebyl možný.

Pozměňovací návrh 113
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Povolovací postup by měl poskytnout 
možnost pozastavit posuzování s cílem 
umožnit zadavateli řešit otázky či 
připomínky vznesené v průběhu 
posuzování dokumentace. Maximální doba 
trvání pozastavení by měla odrážet 
skutečnost, zda se jedná o 
nízkointervenční klinické hodnocení či 
nikoli. Navíc by se mělo zajistit, že 
po ukončení pozastavení bude vždy 
existovat dostatek času pro posouzení 
předložených doplňujících informací.

(11) Povolovací postup by měl poskytnout 
možnost pozastavit posuzování s cílem 
umožnit zadavateli řešit otázky či 
připomínky vznesené v průběhu 
posuzování dokumentace. Maximální doba 
trvání pozastavení by měla odrážet 
skutečnost, zda se jedná o klinické 
hodnocení s nízkým nebo středním 
rizikem, či nikoli. Navíc by se mělo 
zajistit, že po ukončení pozastavení bude 
vždy existovat dostatek času pro posouzení 
předložených doplňujících informací.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby bylo možné každé klinické 
hodnocení sledovat od počátečního 
schválení etickou komisí až po konečnou 
publikaci výsledků, mělo by se každému 
hodnocení prováděnému v Evropské unii 
nebo hodnocení, jehož výsledky 
se používají jako součást společného 
odborného dokumentu pro registraci 
léčivého přípravku, přiřadit všeobecné 
číslo registrace klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) V případě vzácných onemocnění, 
tak jak jsou vymezena v právních 
předpisech EU, mohou na úrovni 
členských států chybět nezbytné údaje 
a odborné znalosti k provedení dostatečně 
informovaného posouzení žádosti 
o povolení klinického hodnocení. Tyto 
odborné znalosti by tudíž měly být 
získávány na evropské úrovni. Členský 
stát podávající zprávu by měl proto 
spolupracovat na postupu posuzování 
s Pracovní skupinou pro vědecké 
poradenství při Evropské agentuře 
pro léčivé přípravky, jež by měla 
k dotyčnému onemocnění nebo skupině 
onemocnění poskytnout své stanovisko. 
Toto stanovisko se může případně týkat 
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aspektů souvisejících s II. částí posouzení, 
což by měl členský stát podávající zprávu 
oznámit dotyčnému členskému státu. Tato 
spolupráce by měla probíhat ve stejných 
lhůtách, jaké jsou v tomto nařízení 
stanoveny pro klinická hodnocení 
prováděná v oblasti jiných než vzácných 
onemocnění.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Většina klinických hodnocení 
se provádí za účelem posouzení léčby 
zaměřené na velké populace pacientů 
a zahrnuje rozsáhlé vzorky populace 
pacientů, toto nařízení by však nemělo 
diskriminovat pacienty trpící vzácnými 
a velmi vzácnými onemocněními a mělo 
by do posuzování hodnocení zahrnout 
specifické prvky onemocnění s nízkou 
prevalencí.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se neodrážejí specifické prvky vzácných a velmi vzácných onemocnění. 
Budoucí nařízení musí přihlížet k novým léčebným možnostem a musí odpovídat koncepci 
vzácných a velmi vzácných onemocnění, která byla vypracována od přijetí směrnice 
2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 117
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Povolování klinického hodnocení by 
se mělo zabývat všemi aspekty 
souvisejícími s ochranou subjektu 
hodnocení a spolehlivostí a robustností
údajů. Povolení provádět klinické 
hodnocení by proto mělo být obsaženo 
v jediném správním rozhodnutí dotčeného 
členského státu.

(13) Povolování klinického hodnocení by 
se mělo zabývat všemi aspekty 
souvisejícími s ochranou subjektu 
hodnocení a spolehlivostí údajů a jejich 
výpovědní hodnotou. Povolení provádět 
klinické hodnocení by proto mělo být 
obsaženo v jediném rozhodnutí dotčeného 
členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako v případě 5. bodu odůvodnění by se mělo vypustit přídavné jméno „správní“. Je 
zapotřebí zjednodušit a zkrátit postup schvalování ze strany etické komise, aniž by došlo 
k omezení ochrany pacientů. K zahájení klinického hodnocení by mělo stačit získat jediné 
povolení, které by obsahovalo aspekty spojené se schválením ze strany etické komise i správní 
aspekty.

Pozměňovací návrh 118
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Mělo by být ponecháno na dotčeném 
členském státu, aby stanovil příslušný 
orgán nebo orgány, které se tohoto 
posouzení zúčastní. Toto rozhodnutí je 
záležitostí vnitřní organizace každého 
členského státu. Členské státy by měly 
při stanovování vhodného orgánu nebo 
orgánů zajistit zapojení laických osob 
a pacientů. Měly by rovněž zajistit, aby 
byly k dispozici nezbytné odborné znalosti. 
Avšak ve všech případech a v souladu 
s mezinárodními pokyny by mělo být 
posouzení provedeno společně přiměřeným 
počtem osob, které společně mají 

(14) Mělo by být ponecháno na dotčeném 
členském státu, aby stanovil příslušný 
orgán nebo orgány, které se tohoto 
posouzení zúčastní. Tyto orgány by měly 
být vytvořeny podle směrnice 
pro správnou klinickou praxi ICH téma 
E6 (R1), v níž jsou podrobně uvedeny 
povinnosti, složení, funkce, opatření 
a postupy. Toto rozhodnutí je záležitostí 
vnitřní organizace každého členského státu. 
Členské státy by měly při stanovování 
vhodného orgánu nebo orgánů zajistit 
zapojení laických osob a pacientů. Měly by 
rovněž zajistit, aby byly k dispozici 
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nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti. Osoby 
posuzující žádost by měly být nezávislé 
na zadavateli, instituci, v níž se nachází 
místo hodnocení, a dotčených zkoušejících 
a rovněž by neměly být vystaveny žádným 
jiným nepatřičným vlivům.

nezbytné odborné znalosti. Avšak ve všech 
případech a v souladu s mezinárodními 
pokyny by mělo být posouzení provedeno 
společně přiměřeným počtem osob, které 
společně mají nezbytnou kvalifikaci 
a zkušenosti. Osoby posuzující žádost by 
měly být nezávislé na zadavateli, instituci, 
v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících a rovněž by 
neměly být vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by ve svém východisku nemohlo ignorovat mezinárodně ujednané metodické a etické 
normy, které jsou součástí správné klinické praxe.

Pozměňovací návrh 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Mělo by být ponecháno na dotčeném 
členském státu, aby stanovil příslušný 
orgán nebo orgány, které se tohoto 
posouzení zúčastní. Toto rozhodnutí je 
záležitostí vnitřní organizace každého 
členského státu. Členské státy by měly 
při stanovování vhodného orgánu nebo 
orgánů zajistit zapojení laických osob 
a pacientů. Měly by rovněž zajistit, aby 
byly k dispozici nezbytné odborné znalosti. 
Avšak ve všech případech a v souladu 
s mezinárodními pokyny by mělo být 
posouzení provedeno společně přiměřeným 
počtem osob, které společně mají 
nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti. Osoby 
posuzující žádost by měly být nezávislé 
na zadavateli, instituci, v níž se nachází 
místo hodnocení, a dotčených zkoušejících 
a rovněž by neměly být vystaveny žádným 

(14) Mělo by být ponecháno na dotčeném 
členském státu, aby stanovil příslušný 
orgán nebo orgány, které se tohoto 
posouzení zúčastní. Toto rozhodnutí je 
záležitostí vnitřní organizace každého 
členského státu. Členské státy by měly 
při stanovování vhodného orgánu nebo 
orgánů zajistit zapojení laických osob 
a pacientů. Měly by rovněž zajistit, aby 
byly k dispozici nezbytné odborné znalosti. 
Avšak ve všech případech a v souladu 
s mezinárodními pokyny by mělo být 
posouzení provedeno společně přiměřeným 
počtem osob, které společně mají 
nezbytnou kvalifikaci a zkušenosti. Osoby 
posuzující žádost by měly být nezávislé 
na zadavateli, instituci, v níž se nachází 
místo hodnocení, a dotčených zkoušejících 
a rovněž by neměly být vystaveny žádným 
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jiným nepatřičným vlivům. jiným nepatřičným vlivům. Měla by 
se zveřejnit jména, kvalifikace 
a prohlášení o zájmech osob posuzujících 
žádost o povolení klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Údaje z klinických hodnocení by 
se měly před získáním rozhodnutí 
o registraci považovat z komerčního 
hlediska za důvěrné. Po získání 
rozhodnutí o registraci by se mělo 
přepokládat, že údaje obsažené 
v dokladech k registraci mohou obsahovat 
určité důvěrné a z obchodního hlediska 
citlivé informace. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se rozlišovat mezi používáním údajů k klinických hodnocení před získáním 
rozhodnutí o registraci a po něm. Předpokládaný důvěrný charakter informací po získání 
rozhodnutí o registraci je v souladu s pokyny EMA/HMA.

Pozměňovací návrh 121
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Mělo by být ponecháno na členských 
státech, aby určily jazykové požadavky 
na dokumentaci k žádosti. Aby se zajistilo 

(21) Mělo by být ponecháno na členských 
státech, aby určily jazykové požadavky 
na dokumentaci k žádosti. Aby se zajistilo 
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bezproblémové fungování postupu 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení, měly by členské státy zvážit, že
jako jazyk pro dokumentaci, která není 
určena subjektu hodnocení, přijmou
všeobecně srozumitelný jazyk v oblasti 
lékařství.

bezproblémové fungování postupu 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení, měly by se členské státy snažit 
o to, aby byl jako jazyk pro dokumentaci, 
která není určena subjektu hodnocení, jako 
např. informace pro pacienty a formulář 
informovaného souhlasu, přijat všeobecně 
srozumitelný jazyk v oblasti lékařství.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanoví, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Pokud jde o pravidla týkající se 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, ta se v jednotlivých 
členských státech liší. Proto by mělo být 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob ponecháno na členských 
státech.

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanovuje, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Subjekty hodnocení z ohrožených 
populačních skupin, jako jsou právně 
nezpůsobilé a nezletilé subjekty nebo další 
ohrožené osoby, vyžadují dodatečná 
ochranná opatření. Směrnice 2001/20/ES 
obsahovala rozsáhlý soubor pravidel na 
ochranu subjektů hodnocení včetně dětí 
a právně nezpůsobilých osob. V etickém 
doporučení (EC, 2008) jsou navíc 
stanovena zvláštní pravidla, která se týkají 
dětské populace. Tato pravidla by měla 
zůstat zachována a dále integrována, aby 
se vztahovala na všechny ohrožené 
skupiny (těhotné ženy, starší osoby, 
neodkladné situace apod.). Pokud jde 
o pravidla týkající se určení zákonného 
zástupce nezpůsobilých a nezletilých osob, 
ta se v jednotlivých členských státech liší. 
Proto by mělo být určení zákonného 
zástupce nezpůsobilých a nezletilých 
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subjektů hodnocení ponecháno 
na členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo ve svém důsledku poskytovat menší ochranu než směrnice 
2001/20/ES a související právní předpisy jako etická doporučení týkající se dětské populace. 
Mělo by být naopak příležitostí k uplatňování stávajících pravidel a k zaplnění mezery 
ve specifických odvětvích.

Pozměňovací návrh 123
Esther de Lange

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanoví, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Pokud jde o pravidla týkající se 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, ta se v jednotlivých 
členských státech liší. Proto by mělo být 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob ponecháno na členských 
státech.

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanovuje, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Subjekty hodnocení 
z ohrožených populačních skupin, jako 
jsou právně nezpůsobilé a nezletilé 
subjekty, starší nebo další ohrožené osoby, 
vyžadují dodatečná ochranná opatření.
Pokud jde o pravidla týkající se určení 
zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, ta se v jednotlivých 
členských státech liší. Proto by mělo být 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých subjektů hodnocení 
a starších osob ponecháno na členských 
státech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanoví, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Pokud jde o pravidla týkající se 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, ta se v jednotlivých 
členských státech liší. Proto by mělo být 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob ponecháno na členských 
státech.

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanovuje, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Pokud jde o pravidla týkající se 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, definice právně 
nezpůsobilých a ohrožených osob 
a ustanovení, která z ní vyplývají, ta se 
v jednotlivých členských státech liší. Proto 
by mělo být určení zákonného zástupce 
nezpůsobilých a nezletilých osob 
a případné přijetí ustanovení 
poskytujících větší ochranu 
na vnitrostátní úrovni ponecháno 
na členských státech.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že v oblasti ochrany ohrožených osob musí toto nařízení respektovat 
přísná ustanovení, jež stanovily dotyčné členské státy pro jiné kategorie ohrožených osob, 
jako jsou těhotné ženy, rodičky, kojící matky či osoby zbavené svobody.

Pozměňovací návrh 125
Anna Záborská

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22



PE506.158v01-00 36/73 AM\928644CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie. Tato listina zejména stanoví, že 
jakýkoli zákrok v oblasti biologie 
a lékařství nelze provést bez svobodného 
a informovaného souhlasu dotčené osoby. 
Směrnice 2001/20/ES obsahovala rozsáhlý 
soubor pravidel na ochranu subjektů 
hodnocení. Tato pravidla by měla zůstat 
zachována. Pokud jde o pravidla týkající se 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob, ta se v jednotlivých 
členských státech liší. Proto by mělo být 
určení zákonného zástupce nezpůsobilých 
a nezletilých osob ponecháno na členských 
státech.

(22) Lidská důstojnost a právo 
na nedotknutelnost lidské osobnosti jsou 
uznány v Listině základních práv Evropské 
unie a v rozhodnutí ve věci C-34/10 
(Brüstle vs. Greenpeace). Tato listina 
zejména stanovuje, že jakýkoli zákrok 
v oblasti biologie a lékařství nelze provést 
bez svobodného a informovaného souhlasu 
dotčené osoby. Směrnice 2001/20/ES 
obsahovala rozsáhlý soubor pravidel 
na ochranu subjektů hodnocení. Tato 
pravidla by měla zůstat zachována. Pokud 
jde o pravidla týkající se určení zákonného 
zástupce nezpůsobilých a nezletilých osob, 
ta se v jednotlivých členských státech liší. 
Proto by mělo být určení zákonného 
zástupce nezpůsobilých a nezletilých osob 
ponecháno na členských státech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Toto nařízení by mělo stanovit jasná 
pravidla týkající se informovaného 
souhlasu v nouzových situacích. Takové 
situace se týkají případů, kdy se například 
pacient náhle ocitl ve stavu ohrožení života 
v důsledku mnohočetných zranění, 
mozkových nebo srdečních příhod 
vyžadujících okamžitý lékařský zákrok. 
V takových případech může být vhodný 
zákrok v rámci probíhajícího klinického 
hodnocení, které již bylo schváleno. 
Za určitých okolností však v důsledku 
bezvědomí pacienta a bez možnosti 
okamžité dostupnosti zákonného zástupce 

(23) Toto nařízení by mělo stanovit jasná 
pravidla týkající se informovaného 
souhlasu v nouzových situacích. Takové 
situace se týkají případů, kdy se například 
pacient náhle ocitl ve stavu ohrožení života 
v důsledku mnohočetných zranění, 
mozkových nebo srdečních příhod 
vyžadujících okamžitý lékařský zákrok. 
V takových případech může být vhodný 
zákrok v rámci probíhajícího klinického 
hodnocení, které již bylo schváleno. 
Za určitých okolností však v důsledku 
bezvědomí pacienta a bez možnosti 
okamžité dostupnosti zákonného zástupce 
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není možné získat informovaný souhlas 
před zákrokem. Nařízení by proto mělo 
stanovit jasná pravidla, podle nichž by 
takoví pacienti mohli být za velmi přísných 
podmínek zařazeni do klinického 
hodnocení. Kromě toho by uvedené 
klinické hodnocení mělo přímo souviset se 
zdravotním stavem, který způsobuje 
nemožnost pacienta poskytnout 
informovaný souhlas. Jakékoli dřívější 
námitky pacienta musí být respektovány 
a informovaný souhlas subjektu hodnocení 
nebo jeho zákonného zástupce by měl být 
získán co nejdříve.

není možné získat informovaný souhlas 
před zákrokem. Nařízení by proto mělo 
stanovit jasná pravidla, podle nichž by 
takoví pacienti mohli být za velmi přísných 
podmínek zařazeni do klinického 
hodnocení. Pokud musí být například 
hodnocení zahájeno bezodkladně a lze
očekávat, že účast na klinickém 
hodnocení bude mít pro subjekt 
hodnocení potenciální přínos převyšující 
rizika nebo že bude znamenat pouze 
minimální riziko, mělo by být umožněno 
zahájit klinické hodnocení bez jeho 
předchozího souhlasu. Kromě toho by 
uvedené klinické hodnocení mělo přímo 
souviset se zdravotním stavem, který 
pacientovi znemožňuje poskytnout 
informovaný souhlas. Jakékoli dřívější 
námitky pacienta musí být respektovány 
a informovaný souhlas subjektu hodnocení 
nebo jeho zákonného zástupce by měl být 
získán co nejdříve.

Or. fr

Odůvodnění

Philippe Juvin vítá, že návrh nařízení obsahuje možnost výjimky, pokud jde o požadavek 
předchozího souhlasu pro případy klinických hodnocení v naléhavé situaci. Nepřeje si však 
omezit tuto možnost na klinická hodnocení s minimálním rizikem. Toto ustanovení by bylo 
v praxi příliš restriktivní. Vyloučilo by možnost provádět celou řadu výzkumných projektů 
v oblasti intenzivní péče a urgentní medicíny, pokud jde o zcela nové produkty.

Pozměňovací návrh 127
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Toto nařízení by mělo stanovit jasná 
pravidla týkající se informovaného 
souhlasu v nouzových situacích. Takové 
situace se týkají případů, kdy se například 
pacient náhle ocitl ve stavu ohrožení života 

(23) Toto nařízení by mělo stanovit jasná 
pravidla týkající se informovaného 
souhlasu v nouzových situacích. Takové 
situace se týkají případů, kdy se například 
pacient náhle ocitl ve stavu ohrožení života 
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v důsledku mnohočetných zranění, 
mozkových nebo srdečních příhod 
vyžadujících okamžitý lékařský zákrok. 
V takových případech může být vhodný 
zákrok v rámci probíhajícího klinického 
hodnocení, které již bylo schváleno. 
Za určitých okolností však v důsledku 
bezvědomí pacienta a bez možnosti 
okamžité dostupnosti zákonného zástupce 
není možné získat informovaný souhlas 
před zákrokem. Nařízení by proto mělo 
stanovit jasná pravidla, podle nichž by 
takoví pacienti mohli být za velmi přísných 
podmínek zařazeni do klinického 
hodnocení. Kromě toho by uvedené 
klinické hodnocení mělo přímo souviset 
se zdravotním stavem, který způsobuje 
nemožnost pacienta poskytnout 
informovaný souhlas. Jakékoli dřívější 
námitky pacienta musí být respektovány 
a informovaný souhlas subjektu hodnocení 
nebo jeho zákonného zástupce by měl být 
získán co nejdříve.

v důsledku mnohočetných zranění, 
mozkových nebo srdečních příhod 
vyžadujících okamžitý lékařský zákrok. 
V takových případech může být vhodný 
zákrok v rámci probíhajícího klinického 
hodnocení, které již bylo schváleno. 
Za určitých okolností však v důsledku 
bezvědomí pacienta a bez možnosti 
okamžité dostupnosti zákonného zástupce 
není možné získat informovaný souhlas 
před zákrokem. Nařízení by proto mělo 
stanovit jasná pravidla, podle nichž by 
takoví pacienti mohli být za velmi přísných 
podmínek zařazeni do klinického 
hodnocení. Kromě toho by uvedené 
klinické hodnocení mělo přímo souviset 
se zdravotním stavem, který pacientovi 
znemožňuje poskytnout informovaný 
souhlas. Jakékoli dřívější námitky pacienta 
musí být respektovány a informovaný 
souhlas subjektu hodnocení nebo jeho 
zákonného zástupce by měl být získán co 
nejdříve. Etická komise musí posoudit 
přímý prospěch klinického hodnocení 
pro pacienta jako pozitivní, stejně tak jako 
musí dojí k přesvědčení, že klinické 
hodnocení představuje pro subjekt 
hodnocení minimální riziko a minimální 
zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Odpovědná etická komise by měla posoudit přímý prospěch klinického hodnocení 
pro pacienta. Urgentní klinické studie by se neměly provádět z jiného důvodu, než z důvodu 
přínosu pro dotyčný subjekt hodnocení.

Pozměňovací návrh 128
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu s mezinárodními pokyny by 
měl být svobodný a informovaný souhlas 
subjektu hodnocení písemný, kromě 
výjimečných situací. Měl by být založen na 
jasných, relevantních a srozumitelných 
informacích.

(24) V souladu s mezinárodními pokyny by 
měl být svobodný a informovaný souhlas 
subjektu hodnocení poskytován písemně, 
kromě výjimečných situací. Měl by být 
založen na jasných, relevantních a 
srozumitelných informacích. Tyto 
informace by měly být pokud možno 
poskytnuty ústně, s tím, že subjekt 
hodnocení by měl mít možnost klást 
otázky a měl by získat rozsáhlé písemné 
informace, které by si měl smět ponechat. 
K tomu, aby mohl učinit rozhodnutí, by 
měl mít subjekt hodnocení dostatek času.

Or. en

Odůvodnění

Zde by měla být zmíněna možnost poskytovat ústně informace subjektům hodnocení.

Pozměňovací návrh 129
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) V souladu s mezinárodními pokyny by 
měl být svobodný a informovaný souhlas 
subjektu hodnocení písemný, kromě 
výjimečných situací. Měl by být založen na 
jasných, relevantních a srozumitelných 
informacích.

(24) V souladu s mezinárodními pokyny by 
měl být svobodný a informovaný souhlas 
subjektu hodnocení písemný, kromě 
výjimečných situací. Měl by být založen na 
jasných, relevantních a srozumitelných 
informacích a měla by být v mateřském 
jazyce subjektu.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24a) V souladu s etickými doporučeními 
(EK, 2008) a kromě výše zmíněných 
informací by měly být v pediatrických 
klinických hodnoceních uplatňovány 
vhodné postupy v oblasti informovaného 
souhlasu. . Tyto postupy by měly 
zohledňovat věk a vyspělost dětí.

Or. en

Odůvodnění

Doporučení pediatrům vydané Evropskou komisí v roce 2008 byla navržena s cílem zvýšit 
ochranu dětí s ohledem na experimentální hodnocení.  Tato pravidla by měla uvedena v tomto 
nařízení s cílem vyhnout se porušování práv dětí.

Pozměňovací návrh 131
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zahájení klinického hodnocení, 
ukončení náboru pro klinické hodnocení a 
ukončení klinického hodnocení by mělo 
být oznámeno, aby bylo pacientům 
umožněno posoudit možnost účasti v 
klinickém hodnocení a aby se umožnil 
účinný dohled nad klinickým hodnocením 
ze strany dotčeného členského státu. V 
souladu s mezinárodními standardy by 
měly být výsledky klinického hodnocení 
sděleny příslušným orgánům nejpozději do 
jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení.

(25) Zahájení klinického hodnocení, 
ukončení náboru pro klinické hodnocení a 
ukončení klinického hodnocení by mělo 
být oznámeno, aby bylo pacientům 
umožněno posoudit možnost účasti v 
klinickém hodnocení a aby se umožnil 
účinný dohled nad klinickým hodnocením 
ze strany dotčeného členského státu. V 
souladu s mezinárodními standardy by 
měly být výsledky klinického hodnocení 
sděleny příslušným orgánům nejpozději do 
dvou let od ukončení klinického 
hodnocení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 132
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby mohl zadavatel posoudit všechny 
potenciálně důležité bezpečnostní 
informace, měl by mu zkoušející oznámit 
všechny závažné nežádoucí příhody.

(26) Aby mohl zadavatel posoudit všechny 
potenciálně důležité bezpečnostní 
informace, měl by mu zkoušející oznámit 
všechny závažné nežádoucí příhody a 
všechny podezřelé závažné nežádoucí 
příhody.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Zadavatel by měl posoudit informace 
obdržené od zkoušejícího a oznámit 
agentuře bezpečnostní informace týkající 
se závažných nežádoucích příhod, u 
kterých existuje podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky.

(27) Zadavatel by měl okamžitě posoudit 
informace obdržené od zkoušejícího a 
oznámit agentuře bezpečnostní informace 
týkající se závažných nežádoucích příhod, 
u kterých existuje podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
prostřednictvím elektronické databáze 
uvedené v článku 36.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Agentura by měla tyto informace 
předat členským státům, aby je mohly 
posoudit.

(28) Agentura by měla co nejdříve tyto 
informace předat členským státům, aby je 
mohly posoudit.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členové Mezinárodní konference o 
harmonizaci technických požadavků na 
registrace humánních léčivých přípravků 
(ICH) se dohodli na souboru podrobných 
pokynů pro správnou klinickou praxi, které 
jsou již mezinárodně uznávanými normami 
pro uspořádání, provádění a 
zaznamenávání klinických hodnocení a 
předkládání zpráv o nich a jež jsou v 
souladu s principy, které mají svůj původ v 
helsinské deklaraci Světové lékařské 
asociace. Při uspořádání, provádění a 
zaznamenávání klinických hodnocení a 
předkládání zpráv o nich mohou vyvstat 
detailní otázky týkající se přiměřených 
standardů kvality. V takovém případě by 
měly být pokyny ICH pro správnou 
klinickou praxi použity jako vodítko pro 
uplatňování pravidel stanovených v tomto 
nařízení, za předpokladu, že neexistují 
žádné jiné zvláštní pokyny vydané Komisí 
a že není uvedenými pokyny toto nařízení 
dotčeno.

(29) Členové Mezinárodní konference o 
harmonizaci technických požadavků na 
registrace humánních léčivých přípravků 
(ICH) se dohodli na souboru podrobných 
pokynů pro správnou klinickou praxi, které 
jsou již mezinárodně uznávanými normami 
pro uspořádání, provádění a 
zaznamenávání klinických hodnocení a 
předkládání zpráv o nich a jež jsou v 
souladu s principy, které mají svůj původ v 
helsinské deklaraci Světové lékařské 
asociace. Při uspořádání, provádění a 
zaznamenávání klinických hodnocení a 
předkládání zpráv pokyny ICH pro 
správnou klinickou praxi a další 
aplikovatelné pokyny zveřejněné EK by 
měly být použity jako vodítko pro 
uplatňování pravidel stanovených v tomto 
nařízení. Pro tento účel by měly ICH tvořit 
součást tohoto nařízení a zahrnuty v 
příloze [xxx].

Or. en

Odůvodnění

Pro účely směrnice 2001/20/ES soulad se GCP stal právním závazkem v Evropě pro všechna
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hodnocení, které zahrnují přezkoumávání léčivých přípravků. Pokyny ICH jsou doplněny 
řadou vědeckých pokynů připravených Výborem pro humánní léčivé přípravky (CHMP) za 
konzultace s členskými státy a zveřejněnými Evropskou komisí. Tato řada pokynů by měla i 
nadále reprezentovat základ pro uplatňování MA. 

Pozměňovací návrh 136
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Provádění klinického hodnocení by 
mělo být náležitě sledováno zadavatelem s 
cílem zajistit spolehlivost a robustnost 
výsledků. Při zohlednění charakteristik 
klinického hodnocení a dodržování 
základních práv subjektů hodnocení může 
sledování rovněž přispět k bezpečnosti 
subjektu hodnocení. Při stanovení 
rozsahu sledování by mělo být přihlédnuto 
k charakteristikám klinického hodnocení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát přílohou.

Pozměňovací návrh 137
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Provádění klinického hodnocení by 
mělo být náležitě sledováno zadavatelem s 
cílem zajistit spolehlivost a robustnost 
výsledků. Při zohlednění charakteristik 
klinického hodnocení a dodržování 
základních práv subjektů hodnocení může 

(30) Provádění klinického hodnocení by 
mělo být náležitě sledováno zadavatelem s 
cílem zajistit spolehlivost a robustnost 
výsledků. Při zohlednění charakteristik 
klinického hodnocení a dodržování 
základních práv subjektů hodnocení může 
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sledování rovněž přispět k bezpečnosti 
subjektu hodnocení. Při stanovení rozsahu 
sledování by mělo být přihlédnuto k 
charakteristikám klinického hodnocení.

sledování rovněž přispět k bezpečnosti 
subjektu hodnocení. Monitorování by mělo 
být uzpůsobeno charakteru hodnocení a 
soustředit se na zmírňování klíčových 
rizik.

Or. en

Odůvodnění

Každá dokumentace klinického hodnocení by měla obsahovat hodnocení rizika, které pokrývá 
celé spektrum rizik škod a zároveň definovat své důsledky pro řízení hodnocení, včetně (ale 
nikoli pouze) monitorování hodnocení.

Pozměňovací návrh 138
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Osoby podílející se na provádění 
klinického hodnocení, zejména zkoušející 
a jiní zdravotničtí pracovníci, by měly být 
dostatečně kvalifikované k výkonu svých 
úkolů v rámci klinického hodnocení a 
zařízení, v němž má být klinické 
hodnocení provedeno, by mělo být vhodné 
pro provádění klinického hodnocení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát přílohou.

Pozměňovací návrh 139
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Osoby podílející se na provádění 
klinického hodnocení, zejména zkoušející a 
jiní zdravotničtí pracovníci, by měly být 
dostatečně kvalifikované k výkonu svých 
úkolů v rámci klinického hodnocení a 
zařízení, v němž má být klinické hodnocení 
provedeno, by mělo být vhodné pro 
provádění klinického hodnocení.

(31) Osoby podílející se na provádění 
klinického hodnocení, zejména zkoušející a 
jiní zdravotničtí profesionálové, by měly 
být dostatečně kvalifikované k výkonu 
svých úkolů v rámci klinického hodnocení 
a zařízení, v němž má být klinické 
hodnocení provedeno, by mělo být vhodné 
pro provádění klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) V závislosti na okolnostech 
klinického hodnocení by mělo být možné 
vysledovat hodnocené a některé pomocné 
léčivé přípravky za účelem zajištění 
bezpečnosti subjektu hodnocení a 
robustnosti a spolehlivosti údajů. Ze 
stejných důvodů by měly být tyto 
přípravky v případě nutnosti zničeny a v 
závislosti na okolnostech klinického 
hodnocení by se na ně měly vztahovat 
zvláštní podmínky skladování.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 141
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Během klinického hodnocení si může 
zadavatel uvědomit závažné porušení 
pravidel pro provádění klinického 
hodnocení. To by mělo být oznámeno 
dotčeným členským státům, aby tyto 
členské státy v případě nutnosti přijaly 
opatření.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 142
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Během klinického hodnocení si může 
zadavatel uvědomit závažné porušení 
pravidel pro provádění klinického 
hodnocení. To by mělo být oznámeno 
dotčeným členským státům, aby tyto 
členské státy v případě nutnosti přijaly 
opatření.

(33) Během klinického hodnocení si může 
zadavatel uvědomit závažné porušení 
pravidel pro provádění klinického 
hodnocení. To by mělo být oznámeno 
dotčeným členským státům, jakož i 
agentuře, aby tyto členské státy v případě 
nutnosti přijaly opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Kromě hlášení podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky mohou 
existovat jiné příhody, které jsou důležité z 
hlediska poměru přínosů a rizik a které by 
měly být dotčeným členským státům včas 
oznámeny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 144
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) V případě, že neočekávané příhody 
vyžadují neodkladnou změnu klinického 
hodnocení, zadavatel a zkoušející by měli 
mít možnost přijmout neodkladná 
bezpečnostní opatření, aniž by museli 
čekat na předchozí povolení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 145
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistil soulad provádění 
klinického hodnocení s protokolem a aby 
byli zkoušející informováni o 
hodnocených léčivých přípravcích, které 
podávají, měl by zadavatel zkoušejícím 
poskytnout soubor informací pro 
zkoušejícího.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 146
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Aby se zajistil soulad provádění 
klinického hodnocení s protokolem a aby 
byli zkoušející informováni o hodnocených 
léčivých přípravcích, které podávají, měl 
by zadavatel zkoušejícím poskytnout 
soubor informací pro zkoušejícího.

(36) Aby se zajistil soulad provádění 
klinického hodnocení s protokolem a aby 
byli zkoušející informováni o hodnocených
léčivých přípravcích, které podávají, měl 
by zadavatel zkoušejícím poskytnout 
soubor informací pro zkoušejícího. Tento 
soubor informací by měl být aktualizován, 
kdykoli budou dostupné nové informace o 
bezpečnosti, včetně informací o jiných 
případech, než jsou podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Informace získané v klinickém 
hodnocení by měly být přiměřeným 
způsobem zaznamenávány, zpracovávány 
a uchovávány za účelem zajištění práv a 
bezpečnosti subjektu hodnocení, 
robustnosti a spolehlivosti údajů 
získaných z klinických hodnocení, 
přesného podávání zpráv a výkladu, 
účinného sledování ze strany zadavatele a 
účinné inspekce ze strany členských států 
nebo Komise.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 148
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Informace získané v klinickém 
hodnocení by měly být přiměřeným 
způsobem zaznamenávány, zpracovávány a 
uchovávány za účelem zajištění práv a
bezpečnosti subjektu hodnocení, 
robustnosti a spolehlivosti údajů získaných 
z klinických hodnocení, přesného podávání 
zpráv a výkladu, účinného sledování ze 
strany zadavatele a účinné inspekce ze 
strany členských států nebo Komise.

(37) Informace získané v klinickém 
hodnocení by měly být přiměřeným 
způsobem zaznamenávány, zpracovávány a 
uchovávány za účelem zajištění práv, 
bezpečnosti a kvality života subjektu 
hodnocení, robustnosti a spolehlivosti 
údajů získaných z klinických hodnocení, 
přesného podávání zpráv a výkladu, 
účinného sledování ze strany zadavatele a 
účinné inspekce ze strany členských států 
nebo Komise.

Or. en
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Odůvodnění

Podle článku 3 navrhovaného nařízení a článku 6 Světové lékařské asociace helsinské 
deklarace o etických zásadách pro lékařský výzkum za účasti lidských subjektů (Soul 2008) by 
prioritou měla být bezpečnost, práva a celková duševní a kvalita života jednotlivců.

Pozměňovací návrh 149
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Informace získané v klinickém 
hodnocení by měly být přiměřeným 
způsobem zaznamenávány, zpracovávány a 
uchovávány za účelem zajištění práv a 
bezpečnosti subjektu hodnocení, 
robustnosti a spolehlivosti údajů získaných 
z klinických hodnocení, přesného podávání 
zpráv a výkladu, účinného sledování ze 
strany zadavatele a účinné inspekce ze 
strany členských států nebo Komise.

(37) Informace získané v klinickém 
hodnocení by měly být přiměřeným 
způsobem zaznamenávány, zpracovávány a 
uchovávány za účelem zajištění práv a 
bezpečnosti a kvality života subjektu 
hodnocení, robustnosti a spolehlivosti 
údajů získaných z klinických hodnocení, 
přesného podávání zpráv a výkladu, 
účinného sledování ze strany zadavatele a 
účinné inspekce ze strany členských států 
nebo Komise.

Or. en

Odůvodnění

Tento PN by měl být v souladu s článkem 3 navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 150
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37a) Komise do dvou let od přijetí tohoto 
nařízení předloží Evropskému parlamentu 
hodnocení týkající se nakládání s 
nezpracovanými primárními údaji a 
proveditelnosti zavedení otevřeného 
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přístupu k těmto údajům pro nezávislé 
vědce vycházející ze všech klinických 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby bylo možné prokázat soulad s 
protokolem a s tímto nařízením, měli by 
zadavatel a zkoušející vést základní 
dokument klinického hodnocení 
obsahující příslušnou dokumentaci 
umožňující účinný dohled (sledování ze 
strany zadavatele a inspekce prováděné 
členskými státy a Komisí). Tento základní 
dokument klinického hodnocení by měl 
být vhodným způsobem archivován, aby 
umožňoval dohled po ukončení klinického 
hodnocení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 152
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Léčivé přípravky určené pro 
výzkumná a vývojová hodnocení 

vypouští se
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nespadají do oblasti působnosti směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků. Tyto 
léčivé přípravky zahrnují léčivé přípravky 
používané v rámci klinického hodnocení. 
S ohledem na jejich zvláštní vlastnosti by 
se na ně měla vztahovat zvláštní pravidla. 
Při stanovení těchto pravidel by mělo být 
rozlišováno mezi hodnocenými léčivými 
přípravky (zkoušený přípravek a jeho 
referenční přípravky, včetně placeba) a 
pomocnými léčivými přípravky (léčivé 
přípravky používané v rámci klinického 
hodnocení, avšak nikoliv jako hodnocené 
léčivé přípravky), např. léčivými přípravky 
používanými pro dosavadní léčbu, 
provokačními látkami, přípravky pro 
záchrannou léčbu nebo přípravky 
používanými k posuzování sledovaných 
vlastností v klinickém hodnocení. 
Pomocné léčivé přípravky by neměly 
zahrnovat průvodní léčivé přípravky, tj. 
léčivé přípravky, které nesouvisejí s 
klinickým hodnocením a nejsou 
relevantní pro uspořádání klinického 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 153
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Za účelem zajištění bezpečnosti 
subjektu hodnocení a spolehlivosti a 

vypouští se
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robustnosti údajů získaných v klinickém 
hodnocení a s cílem umožnit distribuci 
hodnocených a pomocných léčivých 
přípravků do míst klinických hodnocení v 
rámci Unie by měla být stanovena 
pravidla týkající se výroby a dovozu jak 
hodnocených, tak pomocných léčivých 
přípravků. Jak je tomu již v případě 
směrnice 2001/20/ES, tato pravidla by 
měla odrážet stávající pravidla správné 
výrobní praxe pro přípravky, na které se 
vztahuje směrnice 2001/83/ES. V 
některých zvláštních případech by mělo 
být možné v zájmu snadnějšího provádění 
klinického hodnocení povolit odchylky od 
těchto pravidel. Proto by měla použitelná 
pravidla umožnit jistou míru pružnosti, a 
to za předpokladu, že nebude ohrožena 
bezpečnost subjektu hodnocení ani 
spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 154
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Hodnocené a pomocné léčivé 
přípravky by měly být vhodně označeny, 
aby byla zajištěna bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a robustnost 
údajů získaných v klinickém hodnocení a 
aby byla umožněna distribuce těchto 
přípravků na místa klinických hodnocení 
v celé Unii. Pravidla pro označení na 
obalu by měla být přizpůsobena rizikům 

vypouští se
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pro bezpečnost subjektu hodnocení a pro 
spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení. Pokud již byl 
hodnocený nebo pomocný léčivý 
přípravek uveden na trh jako registrovaný 
léčivý přípravek v souladu se směrnicí 
2001/83/ES, nemělo by být pro otevřená 
hodnocení zpravidla vyžadováno žádné 
dodatečné označení. Kromě toho existují 
specifické přípravky, např. radiofarmaka 
používaná jako diagnostické hodnocené 
léčivé přípravky, v souvislosti s nimiž 
nejsou obecná pravidla pro označení na 
obalu vhodná vzhledem k přísně 
kontrolovaným podmínkám použití 
radiofarmak při klinických hodnoceních.

Or. en

Odůvodnění

Pokyny GCP ICH (Good Clinical Practice – International Conference on Harmonisation) by 
měly být součástí nařízení a proto by se měly stát jeho přílohou.

Pozměňovací návrh 155
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Hodnocené a pomocné léčivé 
přípravky by měly být vhodně označeny, 
aby byla zajištěna bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a robustnost 
údajů získaných v klinickém hodnocení a 
aby byla umožněna distribuce těchto 
přípravků na místa klinických hodnocení v 
celé Unii. Pravidla pro označení na obalu 
by měla být přizpůsobena rizikům pro 
bezpečnost subjektu hodnocení a pro 
spolehlivost a robustnost údajů získaných v 
klinickém hodnocení. Pokud již byl 
hodnocený nebo pomocný léčivý přípravek 
uveden na trh jako registrovaný léčivý 

(41) Hodnocené a pomocné léčivé 
přípravky by měly být vhodně označeny, 
aby byla zajištěna bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a robustnost 
údajů získaných v klinickém hodnocení a 
aby byla umožněna distribuce těchto 
přípravků na místa klinických hodnocení v 
celé Unii. Pravidla pro označení na obalu 
by měla být přizpůsobena rizikům pro 
bezpečnost subjektu hodnocení a pro 
spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení. V případě 
hodnocení se středním a nízkým rizikem a 
pokud již byl hodnocený nebo pomocný 
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přípravek v souladu se směrnicí 
2001/83/ES, nemělo by být pro otevřená 
hodnocení zpravidla vyžadováno žádné 
dodatečné označení. Kromě toho existují 
specifické přípravky, např. radiofarmaka 
používaná jako diagnostické hodnocené 
léčivé přípravky, v souvislosti s nimiž 
nejsou obecná pravidla pro označení na 
obalu vhodná vzhledem k přísně 
kontrolovaným podmínkám použití 
radiofarmak při klinických hodnoceních.

léčivý přípravek uveden na trh jako 
registrovaný léčivý přípravek v souladu se 
směrnicí 2001/83/ES, nemělo by být pro 
otevřená hodnocení zpravidla vyžadováno 
žádné dodatečné označení. Namísto 
zbytečného a nevhodného označování 
výrobků a v souladu se správnou výrobní 
praxí z roku 2009 (příloha 13, článek 27) 
by účastníci takého výzkumu mohli 
obdržet leták nebo kartu s užitečnými 
informacemi o hodnocení spolu s 
poučením, aby tento leták či tuto kartu 
nosili stále při sebe.  Kromě toho existují 
specifické přípravky, např. radiofarmaka 
používaná jako diagnostické hodnocené 
léčivé přípravky, v souvislosti s nimiž 
nejsou obecná pravidla pro označení na 
obalu vhodná vzhledem k přísně 
kontrolovaným podmínkám použití 
radiofarmak při klinických hodnoceních.

Or. en

Odůvodnění

Rozčlenění na základě na stavu registrace toto ustanovení objasňuje.

Pozměňovací návrh 156
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zadavatel klinického hodnocení může 
být usazený ve třetí zemi. Za účelem 
usnadnění dohledu a kontroly by měl 
zadavatel usazený ve třetí zemi určit 
kontaktní osobu v Unii, aby příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu umožnil 
komunikaci se zadavatelem. Touto 
kontaktní osobou může být právnická 
nebo fyzická osoba.

(44) Zadavatel klinického hodnocení může 
být usazený ve třetí zemi. Za účelem 
usnadnění dohledu a kontroly by měl 
zadavatel usazený ve třetí zemi určit 
právního zástupce v Unii, aby příslušnému 
orgánu dotčeného členského státu umožnil 
komunikaci se zadavatelem.

Or. en
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Odůvodnění

Přítomnost právního zástupce a nejen kontaktní osoby je nezbytné pro účely usnadnění 
dohledu a kontroly, a to především v případě odpovědnosti zadavatele, a to i když je v 
současnosti usazen ve třetí zemi.

Pozměňovací návrh 157
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Při klinických hodnoceních s 
neregistrovanými hodnocenými léčivými 
přípravky nebo v případech, kdy intervence 
představuje pro bezpečnost subjektu 
hodnocení větší než nevýznamné riziko, by 
měla být zajištěna kompenzace za škody 
úspěšně uplatněné v souladu s příslušnými 
právními předpisy.

(46) Při klinických hodnoceních 
s neregistrovanými hodnocenými léčivými 
přípravky nebo v případech, kdy intervence 
představuje pro bezpečnost subjektu 
hodnocení větší než nevýznamné riziko, by 
měla být zajištěna kompenzace za škody 
úspěšně uplatněné v souladu s příslušnými 
právními předpisy. Právní jistota subjektu 
by však vždy měla být zaručena a změna 
požadavku na poskytování náhrady škody 
podle nařízení nesmí vést ke snížení 
právní jistoty. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Při klinických hodnoceních s 
neregistrovanými hodnocenými léčivými 
přípravky nebo v případech, kdy 
intervence představuje pro bezpečnost 
subjektu hodnocení větší než nevýznamné 
riziko, by měla být zajištěna kompenzace 
za škody úspěšně uplatněné v souladu s 

(46) Při klinických hodnoceních s 
neregistrovanými hodnocenými léčivými 
přípravky s hodnocenými léčivy 
s povolením pro uvedení na trh 
používanými mimo rámec povolení na 
uvedení na trh v léčebném režimu 
odlišném od standardu péče, nebo kdy 
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příslušnými právními předpisy. diagnostický postup představuje pro 
bezpečnost subjektu hodnocení větší než 
nevýznamné riziko, by měla být zajištěna 
kompenzace za škody úspěšně uplatněné v 
souladu s příslušnými právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Náhrada škody by měla být zabezpečena i v případě, kdy je hodnocené léčivo s povolením pro 
uvedení na trh používáno odlišně od standardů péče, nebo když diagnostický postup (lepší 
pojem než „intervence“) představuje víc než nepatrné riziko.

Pozměňovací návrh 159
Theodoros Skylakakis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat 
pojištění v souladu s těmito vnitrostátními 
právními předpisy. Každý členský stát by 
proto měl vytvořit vnitrostátní 
mechanismus náhrady škody, který by 
poskytoval náhradu škody subjektům 
hodnocení v souladu s platnými právními 
předpisy příslušného členského státu.

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející.Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. 
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Or. el

Odůvodnění

Klinická hodnocení přinášejí výnosy a za určitých okolností i rizika. Pokud jsou finančně 
kompenzovány vnitrostátními mechanismy odškodnění, konečné náklady jsou přenášeny na 
státní příslušníky daného členského státu.

Pozměňovací návrh 160
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké.
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat 
pojištění v souladu s těmito vnitrostátními 
právními předpisy. Každý členský stát by 
proto měl vytvořit vnitrostátní 
mechanismus náhrady škody, který by 
poskytoval náhradu škody subjektům 
hodnocení v souladu s platnými právními 
předpisy příslušného členského státu.

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou vysoké, zejména pro 
nekomerční zadavatele. V zájmu snazšího 
poskytování náhrady škody ze strany 
nekomerčních zadavatelů by každý 
členský stát měl zřídit vnitrostátní 
mechanismus náhrady škody, který by 
poskytoval náhradu škody subjektům 
hodnocení v souladu s platnými právními 
předpisy příslušného členského státu. 
Používání vnitrostátního mechanismu 
náhrady škody by mělo být bezplatné nebo 
jen za mírný poplatek a mělo by se omezit 
na klinická hodnocení, jež nemají být 
použita k získání povolení pro léčivý 
přípravek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 161
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat pojištění 
v souladu s těmito vnitrostátními právními 
předpisy. Každý členský stát by proto měl 
vytvořit vnitrostátní mechanismus náhrady 
škody, který by poskytoval náhradu škody 
subjektům hodnocení v souladu s platnými 
právními předpisy příslušného členského 
státu.

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Náhrada 
škody může pokrývat rovněž lékařskou 
péči v případě dlouhodobých nebo 
střednědobých fyzických zranění, bolestí 
nebo utrpení.  Zkušenosti ukazují, že 
pojistný trh je malý a náklady na pojistné 
krytí jsou neúměrně vysoké. Jelikož se 
režimy odpovědnosti mezi jednotlivými 
členskými státy značně liší, je navíc pro 
zadavatele mnohonárodního hodnocení 
složité a náročné získat pojištění v souladu 
s těmito vnitrostátními právními předpisy. 
Každý členský stát by proto měl vytvořit 
vnitrostátní mechanismus náhrady škody, 
který by poskytoval náhradu škody 
subjektům hodnocení v souladu s platnými 
právními předpisy příslušného členského 
státu a poskytovat pacientům jasné a 
přístupné informace s cílem usnadnit 
přístup k mechanismům náhrady škody.

Or. en

Odůvodnění

V současném právním rámci na vnitrostátní a mezinárodní úrovni platí, že náhradu škody 
může tvořit finanční částka jako náhrada psychologických a sociálních škod a hospodářských 
ztrát, a může pokrývat lékařskou péči v případě dlouhodobých či střednědobých fyzických 
zranění.  Kromě toho doktrína ukazuje, že pro účastníky výzkumu je poměrně obtížné získat 
přístup k náhradě škody podle stávajících vnitrostátních právních předpisů, které obsahují 
soubor omezení a podmínek, které nejsou známé před začátkem hodnocení.
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Pozměňovací návrh 162
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat pojištění 
v souladu s těmito vnitrostátními právními 
předpisy. Každý členský stát by proto měl 
vytvořit vnitrostátní mechanismus náhrady 
škody, který by poskytoval náhradu škody 
subjektům hodnocení v souladu s platnými 
právními předpisy příslušného členského 
státu.

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat pojištění 
v souladu s těmito vnitrostátními právními 
předpisy. Každý členský stát by proto měl 
vytvořit vnitrostátní mechanismus náhrady 
škody, který by poskytoval náhradu škody 
subjektům hodnocení v souladu s platnými 
právními předpisy příslušného členského 
státu. Tradiční řešení založené na 
pojištění jsou však považovány za 
přijatelné vnitrostátní mechanismy 
náhrady škod nebo za nezávislé řešení.

Or. fi

Pozměňovací návrh 163
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat pojištění 
v souladu s těmito vnitrostátními právními 
předpisy. Každý členský stát by proto měl 
vytvořit vnitrostátní mechanismus 
náhrady škody, který by poskytoval 
náhradu škody subjektům hodnocení v 
souladu s platnými právními předpisy 
příslušného členského státu.

(47)V současné době je taková 
kompenzace za škody poskytována 
prostřednictvím pojištění. Toto pojištění se 
může vztahovat na škody, které mají 
subjektu hodnocení v případě stanovení 
odpovědnosti uhradit zadavatel a 
zkoušející. Může také poskytnout 
kompenzaci subjektu hodnocení přímo bez 
předchozího stanovení odpovědnosti 
zadavatele nebo zkoušejícího. Zkušenosti 
ukazují, že pojistný trh je malý a náklady 
na pojistné krytí jsou neúměrně vysoké. 
Jelikož se režimy odpovědnosti mezi 
jednotlivými členskými státy značně liší, je 
navíc pro zadavatele mnohonárodního 
hodnocení složité a náročné získat pojištění 
v souladu s těmito vnitrostátními právními 
předpisy. Členské státy přijmou opatření 
určené na podporu akademického 
výzkumu.  Na tento účel by bylo vhodné 
přezkoumat možnost zavedení zvláštních 
mechanismů náhrady škod  na evropské 
úrovni.  Využívání těchto mechanismů by 
mohlo zahrnovat placení poplatků na 
neziskovém základě, a to při zohlednění 
rizik klinického hodnocení, možných škod 
a očekávaných přínosů pro účastníky.

Or. el

Odůvodnění

I když původní návrh jde správným směrem, nebudou však z něho mít stejný prospěch všichni 
pacienti.  Nikoli všechny členské státy mají zkušenosti nebo odborné znalosti v oblasti 
vnitrostátních systémů, což vede k dvojím službám pro pacienty.  Proto se s pacienty, kteří se 
účastní stejného přeshraničního výzkumného programu, zachází různě v různých státech.   
Jediným řešením by mohlo být zavedení zvláštních systémů náhrady škody založených na 
zkušenostech a možnostech spolupráce na evropské úrovni.

Pozměňovací návrh 164
Christel Schaldemose
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) S cílem zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi zadavateli a členskými 
státy a také mezi členskými státy navzájem 
by měla Komise vytvořit a udržovat 
databázi přístupnou prostřednictvím 
portálu.

(51) S cílem zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi zadavateli a členskými 
státy a také mezi členskými státy navzájem 
by měla Komise vytvořit a udržovat 
databázi přístupnou prostřednictvím 
portálu. Komise a členské státy by měly 
informace o existenci tohoto portálu šířit 
mezi širokou veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) S cílem zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi zadavateli a členskými 
státy a také mezi členskými státy navzájem 
by měla Komise vytvořit a udržovat 
databázi přístupnou prostřednictvím 
portálu.

(51) S cílem zefektivnit a usnadnit tok 
informací mezi zadavateli a členskými 
státy a také mezi členskými státy navzájem 
by měla Evropská agentura pro 
hodnocení léčivých přípravků jménem
Komise vytvořit a udržovat databázi 
přístupnou prostřednictvím portálu.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 
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klinického hodnocení. V databázi by 
neměly být zaznamenávány žádné osobní 
údaje subjektů účastnících se klinického 
hodnocení. Informace v databázi by měly 
být veřejné, pokud zvláštní důvody 
nevyžadují, aby určitá informace 
zveřejněna nebyla z důvodu ochrany práva 
jednotlivce na soukromí a práva na 
ochranu osobních údajů uznávaných 
články 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

klinického hodnocení a měla by 
umožňovat veřejné šíření objektivních 
informací v zájmu podpory evropského 
výzkumu a zlepšení znalostí v oblasti 
veřejného zdraví.  Neměla by oslabovat 
inovace či konkurenceschopnost 
evropského odvětví.  V databázi by neměly 
být zaznamenávány žádné osobní údaje 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení a neměla by být překážkou 
bránící v ochraně obchodních zájmů 
včetně duševního vlastnictví podle článku 
4 nařízení (ES) č. 1049/2001. Informace v 
databázi by měly být veřejné, pokud 
zvláštní důvody nevyžadují, aby určitá 
informace zveřejněna nebyla z důvodu 
ochrany práva jednotlivce na soukromí a 
práva na ochranu osobních údajů 
uznávaných články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie nebo 
obchodní informace důvěrného 
charakteru podle článku 4 nařízení 
1049/2001.

Or. en

Odůvodnění

Databáze by měla umožnit veřejné šíření spolehlivých informací o nejnovějším pokroku v 
oblasti lékářského výzkumu, a přitom respektovat požadavky farmaceutického průmyslu, který 
financuje zhruba 60 % evropských klinických hodnocení, v oblasti konkurenceschopnosti.  
Zveřejňování informací by mělo chránit osobní údaje a obchodní informace důvěrného 
charakteru, aby bylo zabráněno jakékoli stigmatizaci pacientů, kteří se podílejí na klinickém 
hodnocení, a aby bylo zabráněno podpoře nečestné hospodářské soutěže, která by ohrožovala 
konkurenceschopnost evropského lékařského výzkumu.

Pozměňovací návrh 167
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 
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klinického hodnocení. V databázi by 
neměly být zaznamenávány žádné osobní 
údaje subjektů účastnících se klinického 
hodnocení. Informace v databázi by měly 
být veřejné, pokud zvláštní důvody 
nevyžadují, aby určitá informace 
zveřejněna nebyla z důvodu ochrany práva 
jednotlivce na soukromí a práva na 
ochranu osobních údajů uznávaných 
články 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

klinického hodnocení. V databázi by měla 
být zaregistrována všechna klinická 
hodnocení ještě před svým zahájením. 
V databázi by mělo být zveřejněno rovněž 
datum zahájení a ukončení zařazování 
subjektů do hodnocení. Zadavatelé by 
měli mít možnost vkládat tyto údaje přímo 
do databáze bez nezbytnosti dalšího 
oznamování členským státům. V databázi 
by neměly být zaznamenávány žádné 
osobní údaje subjektů účastnících se 
klinického hodnocení. Informace v 
databázi by měly být veřejné, pokud 
zvláštní důvody nevyžadují, aby určitá 
informace zveřejněna nebyla z důvodu 
ochrany práva jednotlivce na soukromí a 
práva na ochranu osobních údajů 
uznávaných články 7 a 8 Listiny 
základních práv Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

Několik států v současnosti vyžaduje oznámení prvního vloženého pacienta a množství 
administrativní práce, která je s tím spojená, je příliš velké pro druh informací, které lze 
jednoduše přímo vložit do databáze EU.  Navrhujeme rovněž, aby byla v případě 
mezinárodního hodnocení podávána zpráva pouze o prvním a posledním pacientovi v rámci 
studie (nikoli podle států).  Na konci náboru by zadavatel měl rovněž mít možnost označit ty 
státy, v nichž nakonec nebyly získáni žádní pacienti.

Pozměňovací návrh 168
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 
klinického hodnocení. V databázi by 
neměly být zaznamenávány žádné osobní 
údaje subjektů účastnících se klinického 
hodnocení. Informace v databázi by měly
být veřejné, pokud zvláštní důvody 

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 
klinického hodnocení a měla by být 
veřejně přístupná. V databázi by neměly 
být zaznamenávány žádné osobní údaje 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení. Informace v databázi by měly 
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nevyžadují, aby určitá informace 
zveřejněna nebyla z důvodu ochrany práva 
jednotlivce na soukromí a práva na 
ochranu osobních údajů uznávaných 
články 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

být veřejné, pokud zvláštní důvody 
nevyžadují, aby určitá informace 
zveřejněna nebyla z důvodu ochrany práva 
jednotlivce na soukromí a práva na 
ochranu osobních údajů uznávaných 
články 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Obchodní informace důvěrného 
charakteru by měly být označeny a 
chráněny, aby se zabránilo poškození 
zájmů pacientů nebo konkurenčního 
postavení zadavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Zveřejňování informací by mělo chránit chráněné osobní údaje a obchodní informace 
důvěrného charakteru, aby bylo zabráněno jakékoli stigmatizaci pacientů, kteří se podílejí na 
klinickém hodnocení, a aby bylo zabráněno podpoře nečestné hospodářské soutěže, která by 
ohrožovala konkurenceschopnost evropského lékařského výzkumu.

Pozměňovací návrh 170
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52b) Výsledky klinických hodnocení, 
jakož i údaje z nich pocházející, 
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představují relevantní a hodnotný zdroj 
informací pro pokračování biolékařského 
výzkumu nebo výzkumu v oblasti 
veřejného zdraví v případě léčiva nebo 
aktivní látky, a měly by být zpřístupněny v 
zájmu podpory a podněcování rozvoje 
nezávislého výzkumu spojeného s léčivem 
a jeho klinickými, farmakologickými nebo 
jinými farmakodynamickými účinky, či s 
jeho relativní účinností a efektivností.  
Před zveřejněním údajů z klinického 
hodnocení by však mělo být náležitě 
posouzeno, či je léčivo povolené či nikoli, 
aby nebyl narušen proces udělování 
povolení pro uvedení na trh nebo 
dynamika hospodářské soutěže působící 
na trhu EU a přitom byla podporována 
přitažlivost a dlouhodobá životaschopnost 
klinického výzkumu v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52c) Přístup k údajům z klinického 
hodnocení léčiv po ukončení rozhodování 
o žádosti o povolení na uvedení na trh, 
jejich zveřejňování a zpracování by 
neměly mít vliv na ochranu osobních 
údajů a měly by odpovídat zvláštním 
pokynům v zájmu definování a 
zabezpečení dobré analytické praxe, 
formáty údajů z klinického hodnocení, 
pravidel zapojení i jiných právních 
aspektů.  Takové pokyny by měly 
podporovat optimální úroveň 
transparentnosti a veřejných informací a 
přitom zabezpečit rozvoj spolehlivého 
vědeckého výzkumu a zabránit 
tendenčnosti nebo zneužívání informací.



AM\928644CS.doc 67/73 PE506.158v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Za účelem provádění činností 
stanovených v tomto nařízení by mělo být 
členským státům umožněno vybírat 
poplatky. Členské státy by však neměly 
vyžadovat vícero plateb různým orgánům, 
které v daném členském státě žádost o 
povolení klinického hodnocení posuzují.

(55) Za účelem provádění činností 
stanovených v tomto nařízení by mělo být 
členským státům umožněno vybírat 
poplatky v souladu s postupy, jimž se 
každý z nich řídí.

Or. el

Pozměňovací návrh 173
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 59 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(59a) Právo na přístup k dokumentům je 
uznáno v Listině základních práv 
Evropské unie.  Konkrétně se v článku 42 
uvádí právo na přístup k dokumentům 
institucí, orgánů, úřadů a agentur Unie 
bez ohledu na nosič dokumentu.Tato 
pravidla by měla zůstat zachována.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 60
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(60) Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
systémy pro náklady na léčebné úkony a 
jejich proplácení, neměly by subjekty 
hodnocení za hodnocené humánní léčivé 
přípravky platit.

(60) Aniž jsou dotčeny vnitrostátní 
systémy pro náklady na léčebné úkony a 
jejich proplácení, neměly by subjekty 
hodnocení za hodnocené humánní léčivé 
přípravky platit. V případě hodnocení s 
nízkou mírou rizika, hodnocení se střední 
mírou rizika (když léčebný režim 
představuje standardní péči) a rovněž když 
registrace není původním cílem 
hodnocení iniciovaného osobou 
provádějící toto hodnocení, měl by 
náklady na hodnocený lék nést 
vnitrostátní systém zdravotní péče.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení porovnávající povolené výrobky v rámci jejich indikací s licencí nebo v režimech 
odpovídajících norem péče by měly být usnadněna.  Vzhledem k tomu, že léčba by byla v 
každém případě předepsána, nemá to vliv na rozpočet mechanismů zdravotní péče.

Pozměňovací návrh 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62a) Podle sdělení Komise nazvaného 
„Integrovaná průmyslová politika pro éru 
globalizace – konkurenceschopnost a 
udržitelnost ve středu zájmu“ se musí 
systematická hodnocení stát nedílnou 
součástí inteligentní regulace. Aby se 
zajistilo, že toto nařízení bude držet krok 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
v oblasti organizace a provádění 
klinických hodnocení a ve styčných 
bodech s jinými právními ustanoveními, 
měla by Komise pravidelně podávat zprávy 
o zkušenostech s nařízením a o jeho 
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fungování a předkládat v této věci své 
závěry.

Or. en

Odůvodnění

Pokrok v oblasti technologií a lékařských znalostí znamená, že klinické hodnocení se rychle 
vyvíjejí.  Ustanovení o revizi zabezpečí, aby nařízení urychleně reagovalo na jakékoli 
potřebné změny.

Pozměňovací návrh 176
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 64 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(64a) Jak je uvedeno ve sdělení Komise 
nazvaného „Integrovaná průmyslová 
politika pro období globalizace –
konkurenceschopnost a udržitelnost ve 
středu zájmu“ se musí systematická 
hodnocení stát nedílnou součástí 
inteligentní regulace. Aby se zajistilo, že 
toto nařízení bude držet krok s vědeckým a 
technologickým pokrokem v oblasti 
organizace a provádění klinických 
hodnocení a ve styčných bodech s jinými 
právními ustanoveními, měla by Komise 
pravidelně podávat zprávy o zkušenostech 
s nařízením a o jeho fungování a 
předkládat v této věci své závěry.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zřídit pravidelný dohled nad nařízením s cílem zabezpečit, aby byla zachována 
účelnost nařízení tak, aby podporovalo pokrok v prostředí vědy a technologie.

Pozměňovací návrh 177
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) Toto nařízení je v souladu s 
nejvýznamnějšími mezinárodními pokyny 
o klinických hodnoceních, jako je poslední 
verze helsinské deklarace Světové lékařské 
asociace z roku 2008 a správná klinická 
praxe, která má svůj původ v helsinské 
deklaraci.

(63) Toto nařízení je v souladu s Úmluvou 
Rady Evropy o lidských právech a 
biolékařství (1997) a jeho dodatkovým 
protokolem, který se týká biolékařského 
výzkumu (2005) a s Mezinárodní úmluvou 
o právech dítěte (OSN–1989) Je v souladu 
s nejvýznamnějšími mezinárodními 
pokyny o klinických hodnoceních, jako je 
poslední verze helsinské deklarace Světové 
lékařské asociace z roku 2008 a ICH-GCP
správná klinická praxe, která má svůj 
původ v helsinské deklaraci. Jsou rovněž 
zohledněny pokyny WHO-CIOMS.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení EU rovněž musí být v souladu s mezinárodními úmluvami jako např. s Úmluvou 
Rady Evropy o lidských právech a biolékařství (1997) a jeho dodatkovým protokolem, který se 
týká biolékařského výzkumu (2005) a s  Mezinárodní úmluvou o právech dítěte (OSN–1989), 
které byly ratifikovány mnohými členskými státy.

Pozměňovací návrh 178
Richard Seeber

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto 
nařízení, kterým je zajištění spolehlivosti a 
robustnosti údajů z klinických hodnocení 
při současném zajištění bezpečnosti a práv 
subjektů hodnocení, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být z důvodu 
rozsahu opatření lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 

(66) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto 
nařízení, kterým je zajištění spolehlivosti a 
robustnosti údajů z klinických hodnocení 
při současném zajištění bezpečnosti, 
kvality života a práv subjektů hodnocení, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být z 
důvodu rozsahu opatření lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
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souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné,

v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je pro dosažení uvedeného cíle 
nezbytné,

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 3 navrhovaného nařízení a článku 6 Světové lékařské asociace helsinské 
deklarace o etických zásadách pro lékařský výzkum za účasti lidských subjektů (Soul 2008) by 
prioritou měla být bezpečnost, práva a celková duševní a kvalita života jednotlivců.

Pozměňovací návrh 179
Alda Sousa

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto 
nařízení, kterým je zajištění spolehlivosti a 
robustnosti údajů z klinických hodnocení 
při současném zajištění bezpečnosti a práv 
subjektů hodnocení, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jej může být z důvodu 
rozsahu opatření lépe dosaženo na úrovni 
Unie, může Unie přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity stanovenou 
v článku 5 Smlouvy o Evropské unii. V 
souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co 
je pro dosažení uvedeného cíle nezbytné,

(66) Vzhledem k tomu, že cíle tohoto 
nařízení, kterým je zajištění spolehlivosti a 
robustnosti údajů z klinických hodnocení 
při současném zajištění bezpečnosti, 
kvality života a práv subjektů hodnocení, 
nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, a proto jej může být z 
důvodu rozsahu opatření lépe dosaženo na 
úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
Evropské unii. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nepřekračuje toto nařízení rámec 
toho, co je pro dosažení uvedeného cíle 
nezbytné,

Or. en

Odůvodnění

Tento PN by měl být v souladu s článkem 3 navrhovaného nařízení.
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Pozměňovací návrh 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 66 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(66 a) Nařízení by mělo být posuzováno a 
v případě potřeby revidováno v pětiletých 
intervalech, aby byla zabezpečena jeho 
flexibilita.  Pokračující proces posuzování 
je zásadní proto, aby i v budoucnosti bylo 
možné v souvislosti neustále se rozvíjející 
lékařskou vědou uskutečňovat inovace.  
Správní zátěž současné směrnice je 
považována za překážku pro vědu a právo 
pacientů obdržet nejlepší možnou péči. 
Vliv nařízení z hlediska byrokracie by 
proto měl být pravidelně monitorován a 
proces posuzování by měl zabezpečit jeho 
efektivnost jako právního předpisu na 
podporu klinického výzkumu.  Zvláštní 
pozornost by měla být věnována postavení 
akademického výzkumu a zabezpečení 
toho, aby byrokracie neodváděla 
prostředky od inovací akademického 
výzkumu a aby nové úlohy vyžadované
nařízením neměly negativní vliv na 
přitažlivost výzkumné kariéry.  Význam 
veřejného přístupu k informacím pro 
zvýšení atraktivity Evropy jako 
výzkumného prostředí a jeho vliv na 
rovnováhu mezi ochranou osobních, 
duševním vlastnictvím a smluvními, 
patentovými a nehmotnými právy by 
rovněž měl být posouzen.  Proces 
posuzování by se měl rovněž věnovat vlivu 
nařízení na to, zda místo klinického 
hodnocení není prováděné více 
experimentální léčby, která má 
nepředvídatelné účinky na bezpečnost 
pacientů a spolehlivost experimentálních 
výsledků. 

Or. fi
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