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Pozměňovací návrh 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení.
Informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaným 
souhlas udělen.

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
vyčerpávajícím způsobem informován o 
povaze, trvání, významu, dopadech a 
rizicích klinického hodnocení, včetně toho, 
zda je třeba klinické hodnocení přerušit, 
případných léčebných alternativ a 
veškerých dalších informací v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy.
Informace jsou poskytnuty ústně 
s možností klást otázky a subjekt 
hodnocení rovněž obdrží zevrubné 
písemné informace, které si může 
ponechat. Subjekt hodnocení musí mít 
dostatek času na to, aby své rozhodnutí 
zvážil. Veškeré poskytnuté informace a
informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentovány. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného, pro subjekt důvěryhodného, 
svědka. Subjekt hodnocení nebo jeho 
zákonný zástupce obdrží kopii dokumentu, 
kterým byl informovaným souhlas udělen.

Na dokumentu, kterým se uděluje 
informovaný souhlas, se systematicky 
uvádějí následující informace:
a. číslo registrace hodnocení na portálu 
EU, a 
b. prohlášení, že výsledky budou 
zpřístupněny na portálu EU do jednoho 
roku po skončení hodnocení spolu 
s přibližným datem.
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Or. en

Odůvodnění

Informace poskytované subjektům by měly splňovat potřeby jednotlivců v oblasti informací. Je 
třeba se přidržet opětovného zavedení minimálního souboru informací poskytovaných v rámci 
informovaného souhlasu, který byl stanoven ve směrnici 2001/20/ES s cílem zajistit 
evropským občanům rovná práva. Měl by být určen „nestranný svědek“, který formulář 
informovaného souhlasu podepíše namísto subjektu hodnocení.

Pozměňovací návrh 462
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaným
souhlas udělen.

1. Písemné informace poskytnuté subjektu 
hodnocení a/nebo zákonnému zástupci za 
účelem získání jeho informovaného 
souhlasu musí být stručné, jasné, 
relevantní a srozumitelné laikovi. Musí 
obsahovat lékařské i právní informace. 
Musí subjekt hodnocení informovat o jeho 
právu svůj informovaný souhlas odvolat. 
Poskytne jasné a vyčerpávající informace 
o opravných prostředcích a podmínkách 
pro přístup k systému náhrady škody 
v případě, že v průběhu hodnocení dojde 
ke zraněním.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení nemůže vyloučit ustanovení daná etickými doporučeními ES, která jsou nejnovějšími 
a nejvýznamnějšími ustanoveními pro pediatrická klinická hodnocení. Je třeba zvážit souhlas 
dítěte, jak stanovují výše uvedená evropská etická doporučení vydaná v roce 2008 Evropskou 
komisí. „Vůle dítěte“ nahradila pojem „předpokládaná vůle nezletilého“ obsažený ve 
směrnici 2001/20/ES. Účastníci, kteří utrpěli zranění, se potýkají se značnými potížemi při 
získávání odškodnění skrze různé vnitrostátní předpisy, které obsahují řadu omezení a 
podmínek.
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Pozměňovací návrh 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaným 
souhlas udělen.

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
vyčerpávajícím a srozumitelným 
způsobem informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení a 
co obdržel odpovídající informace
písemně. Informovaný souhlas musí být 
příslušným způsobem zdokumentován. 
Pokud subjekt hodnocení není schopen 
psát, může být ve výjimečných případech 
udělen ústní souhlas za přítomnosti alespoň 
jednoho nestranného svědka. Subjekt 
hodnocení nebo jeho zákonný zástupce 
obdrží kopii dokumentu, kterým byl 
informovaným souhlas udělen.

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 
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způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaným 
souhlas udělen.

způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka, přičemž jeho 
totožnost je zaprotokolována. Subjekt 
hodnocení nebo jeho zákonný zástupce 
obdrží kopii dokumentu, kterým byl 
informovaným souhlas udělen.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být určen „nestranný svědek“, který formulář informovaného souhlasu podepíše místo 
subjektu hodnocení.

Pozměňovací návrh 465
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaným 
souhlas udělen.

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem a 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
řádně informován o povaze, významu,
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informovaný souhlas musí být příslušným 
způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného, na zkoušejícím nezávislého 
svědka. Subjekt hodnocení nebo jeho 
zákonný zástupce obdrží kopii dokumentu, 
kterým byl informovaným souhlas udělen.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 466
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž je dotčen článek 28, může být 
informovaný souhlas udělen ústně, pokud 
klinické hodnocení znamená minimální 
riziko a bude-li náležitě zaznamenán v 
souladu s právními předpisy dotčeného 
členského státu.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení nepřizpůsobuje podmínky informování a získávání souhlasu od subjektů 
klinických hodnocení tak, aby odpovídaly zvláštní míře rizika a zátěže způsobené výzkumem. 
Vzhledem k „přirozeně vnitrostátní povaze“ této otázky je nezbytné umožnit členským státům 
zjednodušit podmínky získávání souhlasu pro klinická hodnocení s minimálním rizikem, pokud 
bude souhlas subjektu hodnocení náležitě zaznamenán.

Pozměňovací návrh 467
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Písemné informace poskytnuté subjektu 
hodnocení a/nebo zákonnému zástupci za 
účelem získání jeho informovaného 
souhlasu musí být stručné, jasné, 
relevantní a srozumitelné laikovi. Musí 
obsahovat lékařské i právní informace. 
Musí subjekt hodnocení informovat o jeho 
právu svůj informovaný souhlas odvolat.

2. Subjektu a/nebo zákonnému zástupci 
jsou poskytnuty písemné informace před 
tím, než je získán jeho informovaný 
souhlas. Musí být stručné, jasné, relevantní 
a srozumitelné laikovi. Musí obsahovat 
lékařské i právní informace. Musí subjekt 
hodnocení informovat o jeho právu svůj 
informovaný souhlas kdykoli v průběhu 
klinického hodnocení odvolat.

Or. en
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Odůvodnění

Subjektu a/nebo zákonnému zástupci jsou poskytnuty písemné informace před tím, než se 
rozhodne udělit informovaný souhlas. Kdykoli by mělo být možné uplatnit právo odvolat 
informovaný souhlas, jak stanovuje čl. 28 odst. 3.

Pozměňovací návrh 468
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Písemné informace poskytnuté subjektu 
hodnocení a/nebo zákonnému zástupci za 
účelem získání jeho informovaného 
souhlas musí být stručné, jasné, relevantní 
a srozumitelné laikovi. Musí obsahovat 
lékařské i právní informace. Musí subjekt 
hodnocení informovat o jeho právu svůj 
informovaný souhlas odvolat.

2. Písemné informace poskytnuté subjektu 
hodnocení a/nebo zákonnému zástupci za 
účelem získání jeho informovaného 
souhlasu musí být předloženy v mateřském 
jazyce subjektu hodnocení a/nebo 
zákonného zástupce a dále musí být 
stručné, jasné, relevantní a srozumitelné 
laikovi. Musí obsahovat lékařské i právní 
informace a případně jakékoli sporné 
etické otázky. Musí subjekt hodnocení 
informovat o jeho právu svůj informovaný 
souhlas odvolat.

Or. pt

Pozměňovací návrh 469
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poté, co subjekt hodnocení udělí 
souhlas, je rovněž informován o tom, že v 
databázi EU bude zveřejněno shrnutí 
výsledků klinického hodnocení, jak je 
uvedeno v čl. 34 odst. 3 pododst. 2a).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 470
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt hodnocení má k dispozici 
kontaktní místo, kde může získat další 
informace.

3. Subjektu hodnocení je zajištěna 
možnost získat další informace a jsou 
k tomu vytvořeny nezbytné podmínky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 471
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Subjekt hodnocení má k dispozici 
kontaktní místo, kde může získat další 
informace.

3. Subjekt hodnocení má k dispozici 
informace o výsledcích klinického 
hodnocení, jehož se zúčastnil, po skončení 
daného hodnocení, což neplatí v případě, 
že subjekt hodnocení kdykoli v průběhu 
své účasti výslovně uvede, že si nepřeje být 
informován. V případě, že subjekt 
hodnocení již nelze kontaktovat, považuje 
se zveřejnění výsledků pomocí příslušných 
databází nebo publikací za dostačující.

Or. en

Odůvodnění

Někteří pacienti nemusí chtít znát výsledky hodnocení, což je třeba respektovat. Mimo to není 
vždy možné sdělit pacientům výsledky, neboť ty mohou být dostupné až v době, kdy tento 
konkrétní pacient už není sledován. Rovněž neexistuje záruka, že pacient žije ve stejné zemi
nebo na stejném kontinentu, kde žil v průběhu hodnocení. V těchto situacích postačí 
zveřejnění výsledků hodnocení.
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Pozměňovací návrh 472
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Subjektu jsou na základě jeho žádosti 
poskytnuty informace o výsledcích 
klinického hodnocení, jehož se zúčastnil, 
jakmile jsou k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. U klinických hodnocení, jejichž
metodologické požadavky nejsou
slučitelné s podmínkami pro získání 
souhlasu, může protokol stanovit, že 
souhlas nemusí být udělen a že informace
budou poskytnuty společně, jakmile 
klinické hodnocení splní všechny
následující podmínky;
(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;
(b) podle protokolu jsou hodnocené léčivé 
přípravky používány v souladu s 
podmínkami registrace nebo je jejich 
použití podepřeno zveřejněnými údaji 
a/nebo doporučeními standardních 
způsobů léčby, které vydaly vědecké
organizace nebo úřední orgány;
(c) dodatečná diagnostická či 
monitorovací opatření a postupy 
nepředstavují větší než minimální 
dodatečné riziko nebo zátěž;
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(d) k protokolu byl vydán souhlasný etický 
posudek;
(e) dotčená osoba poté, co byla 
informována, nemá námitky;
(f) výzkum odpovídá cíli veřejného zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Pro klinická hodnocení prováděná ve skupinách platí zvláštní metodologické požadavky, které 
nemohou splnit podmínku informovat subjekty hodnocení jednotlivě a získat jejich souhlas.
Nicméně hodnocení tohoto druhu jsou klíčovým opatřením v oblasti veřejného zdraví (např. 
boj proti multirezistentní bakteriální infekci získané v nemocnicích pomocí selektivní
dekontaminace trávicího traktu v náhodně vybraných nemocnicích v rámci skupin).

Pozměňovací návrh 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento souhlas 
vyjadřuje předpokládanou vůli subjektu 
hodnocení;

(a) byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce; tento souhlas 
vyjadřuje předpokládanou vůli subjektu 
hodnocení a lze jej kdykoliv odvolat, aniž 
by tím subjekt došel újmy;

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany nezpůsobilých subjektů hodnocení nelze za žádných okolností snížit. Z toho 
důvodu bychom se měli držet znění směrnice 2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 475
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) nezpůsobilý subjekt hodnocení obdržel 
informace o hodnocení, jeho rizicích a 
přínosech, které odpovídají jeho schopnosti 
věci porozumět;

(b) nezpůsobilý subjekt hodnocení obdržel 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy dotčeného členského státu od 
zkoušejícího nebo jeho zástupce informace 
o hodnocení, jeho rizicích a přínosech, 
které odpovídají jeho schopnosti věci 
porozumět;

Or. fr

Odůvodnění

 V praxi může zkoušející svěřit lékaři jakožto svému zástupci úkol informovat osobu, která 
bude předmětem výzkumu, nebo jejího zákonného zástupce a získat jejich souhlas. Například 
ve Francii má tento přístup oporu v zákoně.

Pozměňovací návrh 476
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející přihlédl k výslovnému přání
nezpůsobilého subjektu hodnocení, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

(c) zkoušející se řídí výslovným přáním
nezpůsobilého subjektu hodnocení, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh má zajistit, aby se zkoušející řídil přáním nezpůsobilého subjektu 
neúčastnit se. V opačném případě by došlo k porušení základních práv nezpůsobilého subjektu 
podle článku 3 a současně článku 8 Evropské úmluvy o lidských právech a článku 1 a 
současně čl. 3 odst. 1 Listiny základních práv a dále čl. 6 odst. 1 a článku 3 Smlouvy o EU.
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Pozměňovací návrh 477
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející přihlédl k výslovnému přání 
nezpůsobilého subjektu hodnocení, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

(c) zkoušející přihlédne k výslovnému 
přání nezpůsobilého subjektu hodnocení, 
který je schopen utvořit si názor a posoudit 
získané informace, odmítnout účast či 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení, aniž by musel udat důvod nebo 
by v důsledku toho on nebo jeho zákonný 
zástupce museli nést jakoukoli 
odpovědnost či újmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející přihlédl k výslovnému přání 
nezpůsobilého subjektu hodnocení, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

(c) zkoušející řádně zohlednil výslovné 
přání subjektu hodnocení, který je schopen 
utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast v klinickém 
hodnocení či kdykoliv od něj odstoupit;

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. f)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) takový výzkum se vztahuje přímo k 
život ohrožujícímu či zneschopňujícímu 
zdravotnímu stavu, kterým subjekt 
hodnocení trpí;

(f) takový výzkum se vztahuje přímo ke 
zdravotnímu stavu, kterým dotčená osoba
trpí;

Or. fr

Odůvodnění

Článek 30 se týká pacientů nezpůsobilých projevit souhlas kvůli onemocnění, jež má dopad na 
jejich kognitivní funkce. Tato podmínka se liší od nouzových situací, kterým se věnuje článek 
32 a které by v tomto článku neměly být uvedeny. Přívlastek „zneschopňující“ (ve smyslu 
„oslabující“) se v dnešní době ve Francii používá velmi málo. V článku by měl být uveden 
pouze zdravotní stav „kterým dotčená osoba trpí“ a který je příčinou její nezpůsobilosti udělit 
souhlas.

Pozměňovací návrh 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) lze důvodně předpokládat, že účast v 
klinickém hodnocení bude pro nezpůsobilý 
subjekt hodnocení přínosem, který převáží 
nad riziky nebo nevyvolá žádná rizika.

(h) lze důvodně předpokládat, že účast v 
klinickém hodnocení bude pro nezpůsobilý 
subjekt hodnocení přínosem, který převáží 
nad riziky nebo vyvolá pouze minimální 
rizika.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení se vztahuje pouze na klinická hodnocení obnášející rizika (minimální nebo 
větší). Nevztahuje se na neintervenční výzkumy, které ze své podstaty žádné riziko nezahrnují.

Pozměňovací návrh 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. h a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) protokol schválila etická komise se 
zkušenostmi s danou chorobou a 
postiženou skupinou pacientů nebo která 
klinické, etické a psychosociální otázky z 
oblasti dané choroby a postižené skupiny 
pacientů konzultovala;

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany nezpůsobilých subjektů hodnocení nelze za žádných okolností snížit. Z toho 
důvodu bychom se měli držet znění směrnice 2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 482
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1 – písm. h a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) pro klinické hodnocení není 
k dispozici žádný způsobilý subjekt 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Podle Helsinské deklarace o etických zásadách pro lékařský výzkum zahrnující lidské bytosti 
vydané Světovou lékařskou asociací by se klinických hodnocení měly účastnit výhradně
způsobilé subjekty. Klinická hodnocení nezpůsobilých subjektů lze provést pouze v případě, že 
způsobilé subjekty nejsou k dispozici.

Pozměňovací návrh 483
Andrés Perelló Rodríguez
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Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nezpůsobilý subjekt i jeho zákonný 
zástupce mohou svůj souhlas kdykoli 
odvolat, aniž by museli udat důvod nebo 
by v důsledku toho museli nést jakoukoli 
odpovědnost či újmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 484
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento souhlas 
vyjadřuje předpokládanou vůli nezletilého;

(a) byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce nebo zákonných 
zástupců, přičemž tento souhlas vyjadřuje 
předpokládanou vůli nezletilého;

Or. fr

Pozměňovací návrh 485
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byl získán informovaný souhlas 
zákonného zástupce, přičemž tento souhlas 
vyjadřuje předpokládanou vůli 
nezletilého;

(a) byl získán písemný informovaný 
souhlas zákonného zástupce;

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení nemůže vyloučit ustanovení daná etickými doporučeními ES, která představují
nejnovější a nejvýznamnější ustanovení pro pediatrická klinická hodnocení. Je třeba zvážit 
souhlas dítěte, jak stanovují výše uvedená evropská etická doporučení vydaná v roce 2008 
Evropskou komisí. „Vůle dítěte“ nahradila pojem „předpokládaná vůle nezletilého“ obsažený 
ve směrnici 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 486
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) byl získán informovaný a výslovný 
souhlas nezletilého, je-li mu alespoň 12 let 
a více,

Or. es

Pozměňovací návrh 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) nezletilý obdržel od odborníků, kteří 
jsou vyškoleni pro práci s dětmi nebo s ní 
mají zkušenosti, veškeré související 
informace o hodnocení, jeho rizicích a 
přínosech, a to způsobem přiměřeným jeho 
věku a vyspělosti;

(b) nezletilý obdržel od lékaře 
(zkoušejícího nebo člena zkoušejícího 
týmu), který je vyškolen pro práci s dětmi 
nebo s ní má zkušenosti, veškeré 
související informace o hodnocení, jeho 
rizicích a přínosech, a to způsobem 
přiměřeným jeho věku a vyspělosti;

Or. en
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Odůvodnění

Pouze lékař má nezbytné vědecké poznatky a zkušenosti, díky nimž může subjektům hodnocení 
podat vyčerpávající informace o rizicích a obtížích spojených s klinickým hodnocením. Proto 
je nutné, aby postup informovaného souhlasu vedl člen týmu klinického hodnocení, který je 
současně kvalifikovaným lékařem.

Pozměňovací návrh 488
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející, s ohledem na věk a 
vyspělost nezletilého, který je schopen 
utvořit si názor a posoudit získané 
informace, přihlédl k jeho výslovnému 
přání odmítnout účast či kdykoliv odstoupit 
od klinického hodnocení;

(c) zkoušející řádně a s ohledem na věk a 
vyspělost dané nezletilé osoby přihlédl 
k výslovnému přání nezpůsobilého 
subjektu hodnocení, který je schopen 
utvořit si názor a posoudit získané 
informace, odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení, aniž by 
musel udat důvod nebo by v důsledku toho 
on nebo jeho zákonný zástupce museli 
nést jakoukoli odpovědnost či újmu;

Or. es

Pozměňovací návrh 489
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející, s ohledem na věk a 
vyspělost nezletilého, který je schopen 
utvořit si názor a posoudit získané 
informace, přihlédl k jeho výslovnému 
přání odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

(c) byl získán souhlas nezletilého, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit získané 
informace s tím, že může odmítnout účast 
či kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení, s ohledem na jeho věk a 
vyspělost;

Or. en
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Odůvodnění

Nařízení nemůže vyloučit ustanovení daná etickými doporučeními ES, která představují
nejnovější a nejvýznamnější ustanovení pro pediatrická klinická hodnocení. Je třeba zvážit 
souhlas dítěte, jak stanovují výše uvedená evropská etická doporučení vydaná v roce 2008 
Evropskou komisí. „Vůle dítěte“ nahradila pojem „předpokládaná vůle nezletilého“ obsažený 
ve směrnici 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 490
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející, s ohledem na věk a 
vyspělost nezletilého, který je schopen 
utvořit si názor a posoudit získané 
informace, přihlédl k jeho výslovnému 
přání odmítnout účast či kdykoliv odstoupit 
od klinického hodnocení;

(c) zkoušející, s ohledem na věk a 
vyspělost dítěte, přihlédl k jeho 
výslovnému přání odmítnout účast či 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení; zkoušející jedná v zájmu 
ochrany práv dětí;

Or. sl

Odůvodnění

V souladu s článkem 1 Úmluvy OSN o právech dítěte se dítětem rozumí každá lidská bytost 
mladší osmnácti let, pokud podle právního řádu, jenž se na dítě vztahuje, není zletilosti 
dosaženo dříve.

Pozměňovací návrh 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) zkoušející, s ohledem na věk a 
vyspělost nezletilého, který je schopen 

(c) zkoušející řádně přihlédl k výslovnému 
přání nezletilého, který je schopen utvořit 
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utvořit si názor a posoudit získané 
informace, přihlédl k jeho výslovnému 
přání odmítnout účast či kdykoliv 
odstoupit od klinického hodnocení;

si názor a posoudit získané informace, 
odmítnout účast či kdykoliv odstoupit od 
klinického hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany nezpůsobilých subjektů hodnocení nelze za žádných okolností snížit. Z toho 
důvodu bychom se měli držet znění směrnice 2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 492
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) takový výzkum je zásadní pro ověření 
údajů získaných z klinických hodnocení 
na osobách způsobilých udělit 
informovaný souhlas nebo jinými 
výzkumnými metodami;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 493
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) toto klinické hodnocení přináší skupině 
pacientů určitý přímý přínos.

(h) toto klinické hodnocení může mít 
určitý přímý přínos pro danou kategorii
pacientů zapojených do hodnocení.

Or. fr
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Odůvodnění

Pojem „kategorie“ je vhodnější.

Pozměňovací návrh 494
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) toto klinické hodnocení přináší 
skupině pacientů určitý přímý přínos.

(h) cílem klinického hodnocení je zlepšit 
řízení zdravotního stavu subjektu nebo 
souvisejících problémů (např. lepší kvalita 
života).

Or. en

Odůvodnění

Žádné klinické hodnocení nemůže zaručit přínos. Klinické hodnocení, které pracuje s 
hypotézou, že jeden přístup je ostatním nadřazen, může nakonec dopadnout negativně.

Pozměňovací návrh 495
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) systém odškodnění/pojištění obsahuje 
zvláštní ustanovení, která se týkají 
dlouhodobých dopadů na vývoj dítěte;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(hb) jsou dodrženy odpovídající vědecké 
pokyny agentury;

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany nezpůsobilých subjektů hodnocení nelze za žádných okolností snížit. Z toho 
důvodu bychom se měli držet znění směrnice 2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 497
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h c) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(hc) hodnocení nekopíruje jiná hodnocení 
vycházející ze stejné hypotézy a používají 
se přípravky přiměřené věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h d) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(hd) protokol schválila etická komise se 
zkušenostmi v oblasti dětského lékařství, 
nebo která klinické, etické a 
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psychosociální otázky z oblasti dětského 
lékařství konzultovala;

Or. en

Odůvodnění

Úroveň ochrany nezpůsobilých subjektů hodnocení nelze za žádných okolností snížit. Z toho 
důvodu bychom se měli držet znění směrnice 2001/20 ES.

Pozměňovací návrh 499
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 – písm. h e) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(he) je schváleno restriktivní použití 
placeba a případně je zřízen specifický 
monitorovací výbor pro bezpečnost údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že klinické hodnocení 
představuje minimální riziko, že souhlas 
druhého nositele rodičovské 
zodpovědnosti nelze udělit ve lhůtě 
slučitelné s metodologickými požadavky 
výzkumu a že je vydán souhlasný etický 
posudek, může být klinické hodnocení na 
nezletilém, aniž je dotčen čl. 31 odst. 1, 
zahájeno se souhlasem pouze jednoho 
nositele rodičovské zodpovědnosti.

Or. fr
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Odůvodnění

Návrh nařízení nepřizpůsobuje podmínky informování a získávání souhlasu od subjektů 
klinických hodnocení tak, aby odpovídaly zvláštní míře rizika a zátěže způsobené výzkumem. 
Je nezbytné umožnit členským státům zjednodušit podmínky získávání souhlasu pro klinická 
hodnocení nezletilých osob s minimálním rizikem, pokud není možné z časových důvodů čekat 
na příchod druhého nositele rodičovské zodpovědnosti a pokud byl vydán souhlasný etický 
posudek.

Pozměňovací návrh 501
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nezletilý se na postupu souhlasu podílí 
způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti.

2. Nezletilý se na postupu souhlasu podílí 
způsobem přiměřeným jeho věku a 
vyspělosti. Nezletilí ve věku 12 let a více 
musí rovněž udělit informovaný a 
výslovný souhlas k účasti na hodnocení.

Or. es

Pozměňovací návrh 502
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dojde-li v průběhu klinického 
hodnocení k tomu, že nezletilý dosáhne 
plnoletosti, jak ji definují právní předpisy 
dotčeného členského státu, je nutné před 
dalším pokračováním hodnocení získat 
jeho výslovný informovaný souhlas.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 503
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nezletilý a jeho zákonný zástupce 
může svůj souhlas kdykoli odvolat, aniž by 
musel udat důvod nebo by v důsledku toho 
on nebo zákonný zástupce museli nést 
jakoukoli odpovědnost či újmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 504
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31a
Klinická hodnocení se subjekty hodnocení 
z jiných ohrožených populačních skupin

1. Klinická hodnocení se subjekty z jiných 
ohrožených populačních skupin lze 
provádět pouze tehdy, pokud jsou kromě 
podmínek stanovených v článku 28 
splněny všechny tyto další podmínky:
(a) dotčený subjekt hodnocení získal 
od odborníků vyškolených pro práci 
s touto skupinou nebo s příslušnými 
zkušenostmi veškeré důležité informace, 
pokud jde o klinické hodnocení, jeho 
rizika a přínosy;
(b) zkoušející přihlédl k výslovnému přání 
dotčeného subjektu hodnocení odmítnout 
účast či kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení, aniž by musel udat důvod 
nebo by v důsledku toho musel nést 
jakoukoli odpovědnost či újmu;
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(c) nejsou poskytovány žádné pobídky či 
finanční podněty, kromě kompenzace za 
účast v klinickém hodnocení;
(d) tento výzkum se týká buď přímo 
onemocnění, kterým daný subjekt 
hodnocení trpí, nebo má význam 
z hlediska ohrožené populační skupiny, 
k níž subjekt patří;
(e) klinické hodnocení bylo navrženo tak, 
aby byla minimalizována bolest, 
nepohodlí, strach a další předvídatelná 
rizika vztahující se k danému onemocnění 
a vývojovému stadiu a práh rizika a 
stupeň zátěže jsou výslovně vymezeny a 
trvale sledovány;
(f) toto klinické hodnocení přináší 
skupině pacientů, k níž subjekt patří, 
určitý přímý přínos (např. lepší kvalitu 
života).
2. Subjekt hodnocení se vždy podílí na 
postupu souhlasu.
3. Subjekt může svůj souhlas kdykoli 
odvolat, aniž by musel udat důvod nebo 
v důsledku toho on nebo zákonný 
zástupce museli nést jakoukoli 
odpovědnost či újmu.

Or. es

Pozměňovací návrh 505
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 písm. c) a d), 
čl. 30 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 31 odst. 1 
písm. a) a b) lze informovaný souhlas za 
účelem pokračování klinického hodnocení 
získat po zahájení klinického hodnocení a 
informace o klinickém hodnocení mohou 
být poskytnuty po zahájení klinického 

1. Odchylně od čl. 28 odst. 1 písm. c) a d), 
čl. 30 odst. 1 písm. a) a b) a čl. 31 odst. 1 
písm. a) a b) se informovaný souhlas podle 
čl. 29 odst. 1 získá co nejdříve po zahájení 
klinického hodnocení a informace o 
klinickém hodnocení jsou poskytnuty po 
zahájení klinického hodnocení za 



AM\928647CS.doc 27/76 PE506.161v01-00

CS

hodnocení za předpokladu, že jsou splněny 
všechny tyto podmínky:

předpokladu, že jsou splněny všechny tyto 
podmínky:

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné žádat o souhlas za účelem pokračování v okamžiku, kdy subjekt hodnocení znovu 
nabyde způsobilosti k udělení souhlasu, a to nejlépe ještě před dokončením hodnocení.

Pozměňovací návrh 506
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vzhledem k naléhavosti situace,
způsobené náhlým život ohrožujícím nebo 
jiným náhlým vážným zdravotním stavem, 
není možné získat od subjektu hodnocení 
předchozí informovaný souhlas a není 
možné poskytnout subjektu hodnocení 
předběžné informace;

(a) vzhledem k naléhavosti situace není 
možné získat od subjektu hodnocení 
předchozí informovaný souhlas a není 
možné poskytnout subjektu hodnocení 
předběžné informace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 507
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) vzhledem k naléhavosti situace, 
způsobené náhlým život ohrožujícím nebo 
jiným náhlým vážným zdravotním stavem, 
není možné získat od subjektu hodnocení 
předchozí informovaný souhlas a není 
možné poskytnout subjektu hodnocení 
předběžné informace;

(a) vzhledem k naléhavosti situace, 
způsobené náhlým život ohrožujícím nebo 
jiným náhlým vážným zdravotním stavem, 
není možné získat od subjektu hodnocení 
nebo jeho zákonného zástupce (rodiče 
nebo opatrovníka) předchozí informovaný 
souhlas a není možné poskytnout subjektu 
hodnocení nebo jeho zákonnému zástupci 



PE506.161v01-00 28/76 AM\928647CS.doc

CS

(rodiči nebo opatrovníku) předběžné 
informace;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) není k dispozici zákonný zástupce; (b) souhlas zákonného zástupce nelze 
získat ve lhůtě slučitelné s 
metodologickými požadavky na výzkum;

Or. fr

Odůvodnění

Je potřeba zrušit podmínku nepřítomnosti zástupce pro provedení klinického hodnocení 
v nouzových situacích. V opačném případě by toto ustanovení pro některé členské státy 
znamenalo krok zpět. Například ve francouzském právu existuje ustanovení pro naléhavé 
případy bezprostředního ohrožení života (srdeční zástava), které povoluje zahájení hodnocení 
bez předchozího souhlasu rodiny, přestože je přítomna.

Pozměňovací návrh 509
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) subjekt hodnocení v minulosti 
nevyjádřil námitky známé zkoušejícímu;

(c) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce v minulosti nevyjádřil námitky 
známé zkoušejícímu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 510
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) výzkum se přímo vztahuje k 
zdravotnímu stavu, který znemožňuje 
získat předchozí informovaný souhlas a 
poskytnout předběžné informace;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Příčinou toho, že nelze získat souhlas, není vždy nouzová situace. Například výzkum stavu 
šoku lze úspěšně provádět na pacientech hospitalizovaných na oddělení intenzivní péče, kteří 
nejsou způsobilí souhlas udělit (kóma, umělý spánek). Doslovný výklad tohoto článku by mohl 
tomuto výzkumu zabránit.

Pozměňovací návrh 511
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) klinické hodnocení představuje pro 
subjekt hodnocení minimální riziko a 
velmi malou zátěž.

(e) lze důvodně předpokládat, že účast v 
klinickém hodnocení bude pro subjekt 
hodnocení přínosem, který převáží nad 
riziky nebo vyvolá pouze minimální rizika.

Or. fr

Odůvodnění

Philippe Juvin vítá možnost, kterou nabízí návrh nařízení a jež spočívá v odchylce od 
požadavku získat předchozí souhlas pacienta v případech klinických hodnocení v nouzové 
situaci. Nicméně použití této odchylky pouze na hodnocení s minimálním rizikem se jeví jako 
příliš restriktivní a pro některé členské státy by znamenalo krok zpět. V praxi by toto 
ustanovení vyloučilo řadu výzkumů v oblasti resuscitace a inovativních přípravků.
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Pozměňovací návrh 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) klinické hodnocení představuje pro 
subjekt hodnocení minimální riziko a velmi 
malou zátěž.

(e) klinické hodnocení představuje pro 
subjekt hodnocení minimální riziko a velmi 
malou zátěž, ačkoli tuto skutečnost je 
třeba posuzovat s ohledem na zdravotní 
stav.

Or. fi

Pozměňovací návrh 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) klinické hodnocení představuje pro 
subjekt hodnocení minimální riziko a velmi 
malou zátěž.

(e) etická komise kladně hodnotí 
skutečnost, že lze očekávat přímý přínos
klinického hodnocení pro pacienta a že 
klinické hodnocení představuje pro subjekt 
hodnocení minimální riziko a velmi malou 
zátěž.

Or. en

Odůvodnění

Příslušná etická komise by měla posoudit přímý přínos klinického hodnocení pro pacienta.

Pozměňovací návrh 514
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – první pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud jde o nezpůsobilé subjekty 
hodnocení a nezletilé, získá se 
informovaný souhlas uvedený v odstavci 1 
co nejdříve od zákonného zástupce a 
informace uvedené v odstavci 1 musí být
subjektu hodnocení poskytnuty co 
nejdříve;

(a) pokud jde o nezpůsobilé subjekty 
hodnocení a nezletilé, získá se 
informovaný souhlas uvedený v odstavci 1 
co nejdříve od zákonného zástupce a 
informace uvedené v odstavci 1 musí
zkoušející nebo jeho zástupce subjektu 
hodnocení poskytnout co nejdříve;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že v praxi může zkoušející úkol informovat osobu, která je připravena 
podrobit se výzkumu, nebo jejího zákonného zástupce, a získat její souhlas, svěřit lékaři 
jakožto svému zástupci. Například ve Francii to povoluje zákon.

Pozměňovací návrh 515
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2
tohoto článku, vnitrostátní právní 
předpisy týkající se nezpůsobilých a 
zranitelných osob musí být dodržovány, 
stejně jako opatření přijatá na jejich 
základě. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 516
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pokud subjekt hodnocení nebo 
případně jeho zákonný zástupce neudělí 
souhlas s pokračováním výzkumu, budou 
informováni o tom, že se před odmítnutím 
souhlasu mohou vznést námitku proti 
použití údajů získaných před neudělením 
souhlasu.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu zajištění bezpečnosti subjektů hodnocení a spolehlivosti údajů Philippe Juvin 
navrhuje zavést doplňující ustanovení, které zkoušejícímu nebo jeho zástupci uloží povinnost 
dotázat se subjektu hodnocení nebo případně jeho zástupce, zda souhlasí s použitím údajů.

Pozměňovací návrh 517
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 33 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení o zahájení klinického 
hodnocení a o ukončení náboru subjektů 
hodnocení

Oznámení o zahájení klinického hodnocení  

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto oznámení se provede do 15 dnů od 
zahájení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.

Toto oznámení se provede do 30 dnů od 
zahájení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 519
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zadavatel každému dotčenému 
členskému státu prostřednictvím portálu 
EU oznámí ukončení náboru subjektů 
hodnocení pro klinické hodnocení, které 
se týká uvedeného členského státu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto oznámení se provede do 15 dnů od 
konce náboru subjektů hodnocení. V 
případě opětovného zahájení náboru se 
použije odstavec 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto oznámení se provede do 15 dnů od Toto oznámení se provede do 30 dnů od 
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konce náboru subjektů hodnocení. V 
případě opětovného zahájení náboru se 
použije odstavec 1.

konce náboru subjektů hodnocení. V 
případě opětovného zahájení náboru se 
použije odstavec 1.

Or. fr

Pozměňovací návrh 522
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veškerá klinická hodnocení jsou před 
svým zahájením zapsána do databáze 
uvedené v tomto nařízení. Poskytnuté 
informace zahrnují datum zahájení a 
datum ukončení náboru subjektů 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 34 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Ukončení klinického hodnocení a 
předčasné ukončení klinického hodnocení

Ukončení klinického hodnocení, předčasné 
ukončení klinického hodnocení a 
předložení výsledků

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění nadpisu s cílem uvést jej do souladu s obsahem článku.
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Pozměňovací návrh 524
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto oznámení se provede do 15 dnů od 
ukončení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.

Toto oznámení se provede do 90 dnů od 
ukončení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

V současné době činí lhůta pro oznámení standardního ukončení klinického hodnocení 90 dnů
a není důvod ji zkrátit, přičemž 15 dní by pro zadavatele představovalo velký tlak v případě, 
že proces probíhá v řadě členských států.

Pozměňovací návrh 525
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto oznámení se provede do 15 dnů od 
konce klinického hodnocení.

Toto oznámení se provede do 90 dnů od 
konce klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

V současné době činí lhůta pro oznámení standardního ukončení klinického hodnocení 90 dnů
a není důvod ji zkrátit, přičemž 15 dní by pro zadavatele představovalo velký tlak v případě, 
že proces probíhá v řadě členských států.

Pozměňovací návrh 526
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 1 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Toto oznámení se provede do 15 dnů od 
ukončení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.

Toto oznámení se provede do 30 dnů od 
ukončení klinického hodnocení, které se 
týká uvedeného členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 527
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

Do dvou let od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

Ukončením klinického hodnocení se 
rozumí konec období, v němž byl poslední 
subjekt zařazený do klinického hodnocení 
podroben sledování. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 528
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU, bez 
ohledu na to, zda jsou výsledky pozitivní, 
negativní či neprůkazné.

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu důvěry pacientů je třeba výsledky zveřejnit bez ohledu na to, zda jsou to výsledky 
pozitivní, negativní či neprůkazné.

Pozměňovací návrh 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení nebo od přerušení vývoje 
léčivého přípravku zašle zadavatel shrnutí 
pozitivních či negativních výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU, jak 
stanoví příloha IIIa. Shrnutí výsledků 
v souladu ustanoveními tohoto odstavce 
bude až do svého zveřejnění přístupné 
pouze pro příslušné orgány dotčených 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Obsah shrnutí výsledků by měl být ještě podrobnější. Za tímto účelem je navrhována nová 
příloha, jež stanoví obsah předkládaného shrnutí. Mělo by být také vyjasněno, že zasílání a 
následné zveřejňování se týká pozitivních i negativních výsledků.

Pozměňovací návrh 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení, zprávu o klinické 
studii a úplný soubor údajů z klinických 
hodnocení do databáze EU. Všechny tyto 
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dokumenty budou zpřístupněny veřejnosti 
prostřednictvím databáze EU.

Or. en

Odůvodnění

Nezveřejňování výsledků klinických hodnocení v podobě nezpracovaných klinických údajů a 
zpráv o klinických studiích ztěžuje získávání vědeckých poznatků, vede k zaujatému 
zveřejňování (negativní závěry nejsou zveřejňovány), k nepřesné představě o účinnosti 
léčivého přípravku a ke zbytečnému zdvojování klinických hodnocení. Zprávy o klinických 
studiích již doprovázejí klinická hodnocení a nepředstavují další administrativní zátěž. Tyto 
zprávy neobsahují žádné osobní údaje pacientů (jsou anonymizované) ani obchodní 
informace důvěrné povahy.

Pozměňovací návrh 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí 
výsledků klinického hodnocení do 
databáze EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel veškeré, 
pozitivní i negativní, výsledky tohoto
hodnocení do databáze EU. Předkládají se 
rovněž výsledky klinických hodnocení, 
která byla stažena nebo pozastavena, a 
důvody jejich stažení či pozastavení.

Or. es

Odůvodnění

Je důležité zveřejnit veškeré výsledky klinických hodnocení. Klinická hodnocení s negativními 
výsledky či stažená hodnocení jsou zdrojem velmi užitečných informací a lidé musí mít 
možnost se s nimi seznámit a tyto informace použít.

Pozměňovací návrh 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí výsledků 
klinického hodnocení do databáze EU a do 
veřejné databáze EudraPharm.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů transparentnosti je třeba zavést povinnost zveřejňovat výsledky klinických 
hodnocení v databázi EudraPharm.

Pozměňovací návrh 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel shrnutí 
výsledků klinického hodnocení do databáze 
EU.

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel veškeré výsledky 
a doplňující údaje z klinického hodnocení 
do databáze EU v podobě úplné zprávy o 
klinické studii; zpráva umožňuje 
jednoduché vyhledávání.

Or. en

Odůvodnění

Pacienti a zdraví dobrovolníci se účastní klinických hodnocení a někdy se v zájmu vědy 
vystavují značným rizikům. Z tohoto důvodu lze tvrdit, že údaje a výsledky získané v průběhu 
klinických hodnocení patří veřejnosti a že musí být veřejně dostupné. Kromě toho úplná 
transparentnost a dostupnost výsledků údajů klinických hodnocení umožní nezávislým 
výzkumníkům provádět užitečné metaanalýzy a randomizované studie.

Pozměňovací návrh 534
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Souhrn výsledků klinického hodnocení 
uvedený v prvním pododstavci tohoto 
odstavce musí Komise zveřejnit v databázi 
EU a souhrn musí být přístupný 
veřejnosti. Ve shrnutí budou obsaženy 
všechny body uvedené v příloze III tohoto 
nařízení. Komise je zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem změny 
jednotlivých součástí tohoto souhrnu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 535
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud však není z vědeckých důvodů 
možné předložit shrnutí výsledků do 
jednoho roku, předloží se shrnutí 
výsledků, jakmile je k dispozici. V 
takovém případě se v protokolu uvede, kdy 
budou výsledky předloženy, a vysvětlení.

Pokud však není z vědeckých důvodů 
možné předložit shrnutí výsledků do dvou 
let, předloží se shrnutí výsledků, jakmile je 
k dispozici. V takovém případě se v 
protokolu uvede, kdy budou výsledky 
předloženy, a vysvětlení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud však není z vědeckých důvodů 
možné předložit shrnutí výsledků do 
jednoho roku, předloží se shrnutí 
výsledků, jakmile je k dispozici. V 
takovém případě se v protokolu uvede, kdy 
budou výsledky předloženy, a vysvětlení.

Pokud však není z oprávněných vědeckých 
důvodů možné do jednoho roku předložit 
úplnou zprávu o klinické studii se všemi 
výsledky a všemi doplňujícími údaji, musí 
být předložena, jakmile je k dispozici. V 
takovém případě se v protokolu uvede, kdy
bude předložena úplná zpráva o klinické 
studii se všemi výsledky a všemi 
doplňujícími údaji, jejíž součástí bude i 
odůvodnění. Odůvodnění bude 
zpřístupněno veřejnosti prostřednictvím 
databáze EU.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti a zvýšení důvěry veřejnosti v tento postup musí zadavatel vysvětlit 
zpoždění zveřejnění výsledků a doplňujících údajů, řádně je odůvodnit a zpřístupnit je v 
databázi EU.

Pozměňovací návrh 537
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě shrnutí uvedeného v čl. 34 odst. 3 
a v příloze IIIa tohoto nařízení musí 
databáze EU obsahovat shrnutí výsledků 
popsané tak, aby mu snadno porozuměli i 
laici.

Or. fr

Pozměňovací návrh 538
Rebecca Taylor
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě, že zadavatel nedodržuje
povinnost uvedenou v odstavci 3, uvalí 
na něj dotyčné členské státy finanční 
sankce. Komise vypracuje pokyny pro 
jednotné uplatňování těchto finančních
sankcí ze strany členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu ochrany osobních údajů a 
obchodních informací důvěrné povahy a 
na základě ustanovení čl. 78 odst. 3 bude 
shrnutí výsledků klinického hodnocení, 
jehož účelem je registrace, zveřejněno do 
30 dnů od data registrace, nebo v případě 
přerušení vývoje přípravku do 1 roku od 
ukončení vývoje léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Výsledky veškerých klinických hodnocení by měly být včas zveřejněny. Toto zveřejnění by 
mělo veřejnosti, pacientům a výzkumným pracovníkům zpřístupnit informace o závěrech 
klinických hodnocení, aniž by oslabovalo konkurenceschopnost evropského lékařského 
výzkumu. Lhůta pro zveřejnění těchto výsledků je důležitá pro zabránění nekalé soutěži, jež by 
ohrozila konkurenceschopnost evropského lékařského výzkumu.

Pozměňovací návrh 540
Antonyia Parvanova
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Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavce 2a a 2b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U léčivých přípravků, kterým byla udělena 
registrace nebo u nichž byl dokončen 
rozhodovací proces ohledně žádosti o 
registraci, zadavatel do databáze EU vloží 
zprávu o klinické studii klinického 
hodnocení.
Komise je ve spolupráci s agenturou a v 
souladu s článkem 85 zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci týkající se 
přístupu veřejnosti ke zprávě o klinické 
studii a k dalším souvisejícím údajům z 
klinických hodnocení, jejichž cílem je 
vymezit pravidla pro přijetí, formát 
klinických údajů a osvědčené postupy při 
analýze.

Or. en

Odůvodnění

Od listopadu 2010 vydala Evropská agentura pro léčivé přípravky v souladu s platnými 
právními předpisy EU pro přístup veřejnosti k dokumentům a v reakci na požadavky v oblasti 
bezpečnosti 1,5 milionu stran údajů klinických hodnocení a nyní pracuje na aktivnějším 
zveřejňování údajů klinických hodnocení u léčivých přípravků hned po dokončení 
rozhodovacího procesu ohledně žádosti o evropskou registraci. Proto by měla být v úzké 
spolupráci s agenturou přijata další ustanovení pro zveřejňování údajů klinických hodnocení, 
jakmile přípravek získá registraci.

Pozměňovací návrh 541
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že zadavatel nedodržuje 
povinnost uvedenou v odstavci 3 a 
neposkytne dotčeným členským státům 
vhodné odůvodnění prostřednictvím 
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portálu, uvalí na něj tyto členské státy 
finanční sankce.

Or. en

Odůvodnění

V některých případech existuje vhodné a přijatelné odůvodnění; měla by alespoň existovat 
možnost k tomuto odůvodnění před uvalením sankcí přihlédnout. Věříme, že tyto případy
zůstanou výjimečné – zadavatel by měl mít možnost kontaktovat zpravodaje a zjistit, zda jeho 
odůvodnění je přijatelné. O těchto výjimkách se může podrobněji diskutovat na fóru členských
států s cílem dosáhnout jednotnosti.

Pozměňovací návrh 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že zadavatel nedodržuje 
povinnost uvedenou v odstavci 3, 
vymáhají dotčené členské státy 
harmonizované sankce. Jejich výše 
dosahuje až 7 000 EUR za prvních 30 dní 
nedodržení povinností a až 7 000 EUR za 
každý další den zpoždění až do dosažení 
souladu s požadavky.

Or. en

Odůvodnění

Systém sankcí by členským státům poskytl nástroj pro prosazování a umožnil by zajistit, aby 
zadavatelé dodržovali požadavek zveřejňovat své výsledky. V USA rovněž uplatňují systém
sankcí (10 000 dolarů za prvních 30 dnů a 10 000 za každý další den).

Pozměňovací návrh 543
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud není pozastavené nebo dočasně 
přerušené klinické hodnocení znovu 
zahájeno, považuje se pro účely tohoto 
nařízení za ukončení klinického rozhodnutí 
datum rozhodnutí zadavatele klinické 
hodnocení znovu nezahájit. V případě 
předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení.

4. Pokud není pozastavené nebo dočasně 
přerušené klinické hodnocení znovu 
zahájeno, považuje se pro účely tohoto 
nařízení za ukončení klinického rozhodnutí 
datum rozhodnutí zadavatele klinické 
hodnocení znovu nezahájit prodloužené 
tak, aby zahrnulo období, v jehož průběhu 
jsou subjekty podrobeny sledování v 
souladu s podmínkami protokolu. V 
případě předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 544
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud není pozastavené nebo dočasně 
přerušené klinické hodnocení znovu 
zahájeno, považuje se pro účely tohoto 
nařízení za ukončení klinického rozhodnutí 
datum rozhodnutí zadavatele klinické 
hodnocení znovu nezahájit. V případě 
předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení.

4. Pokud není pozastavené nebo dočasně 
přerušené klinické hodnocení znovu 
zahájeno, považuje se pro účely tohoto 
nařízení za ukončení klinického rozhodnutí 
datum rozhodnutí zadavatele klinické 
hodnocení znovu nezahájit. V případě 
předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení. Není-li 
dotčeným členským státům po uplynutí 12 
měsíců od dočasného přerušení 
předloženo vhodné odůvodnění, jsou 
údaje o klinickém hodnocení zaslány do 
databáze EU i v případě, že nejsou úplné. 
Důvody pro předčasné ukončení 
klinického hodnocení se zveřejňují 
v databázi EU.

Or. en
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Odůvodnění

V některých případech existuje vhodné a přijatelné odůvodnění; měla by alespoň existovat 
možnost k tomuto odůvodnění před uvalením sankcí přihlédnout. Například: nedostatek
určitého přípravku v některých členských státech, jako tomu bylo nedávno u přípravku Caelyx
v EU; některá hodnocení bylo skutečně nutné pozastavit, nicméně některá z nich byla bez 
problémů přerušena a o více než 12 měsíců později obnovena.

Pozměňovací návrh 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 85 za účelem změny přílohy IIIa 
s cílem přizpůsobit je vědeckému vývoji či 
globálnímu vývoji právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

K přizpůsobení obsahu shrnutí výsledků vědeckému vývoji či globálnímu vývoji právních 
předpisů je nutná flexibilita.

Pozměňovací návrh 546
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38 a 39.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38, 39 a 41.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38 a 39.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38 a 39. Tato 
elektronická databáze je součástí databáze 
uvedené v článku 25 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Ujasnění, že se jedná o databázi EudraVigilance, nikoli o novou databázi. Toto nařízení se 
musí opírat o již existující nástroje.

Pozměňovací návrh 548
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38 a 39.

Evropská agentura pro léčivé přípravky 
zřízená nařízením (ES) č. 726/2004 (dále 
jen „agentura“) zřizuje a udržuje 
elektronickou databázi pro podávání zpráv 
uvedených v článcích 38 a 39, která je 
veřejně přístupná.

Or. en
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Odůvodnění

Transparentnost bezpečnostních údajů je zásadní pro včasnou detekci signálů.

Pozměňovací návrh 549
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zkoušející hlásí neprodleně závažné 
nežádoucí příhody zadavateli, pokud 
protokol pro určité nežádoucí příhody 
nestanoví, že se hlášení nevyžaduje. 
Zkoušející musí zaznamenat všechny 
závažné nežádoucí příhody. Je-li to 
nezbytné, zašle zkoušející zadavateli 
následné hlášení.

2. (Netýká se českého znění.) 

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 550
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zkoušející hlásí neprodleně závažné 
nežádoucí příhody zadavateli, pokud 
protokol pro určité nežádoucí příhody 
nestanoví, že se hlášení nevyžaduje. 
Zkoušející musí zaznamenat všechny 
závažné nežádoucí příhody. Je-li to 
nezbytné, zašle zkoušející zadavateli 
následné hlášení.

2. Zkoušející hlásí neprodleně závažné 
nežádoucí příhody zadavateli. Zkoušející 
musí zaznamenat všechny závažné 
nežádoucí příhody. Kopie těchto záznamů 
vloží zadavatel do databáze EU 
prostřednictvím portálu EU. Zkoušející 
zašle zadavateli následné hlášení a 
zadavatel co nejdříve vloží podrobné
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následné hlášení do databáze EU. 

Or. en

Odůvodnění

Hlášení závažných nežádoucích příhod musí být jasně danou povinností, což platí rovněž pro 
včasné vkládání přesných a úplných zpráv o závažných nežádoucích příhodách do databáze
EU.

Pozměňovací návrh 551
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Zkoušející hlásí neprodleně závažné 
nežádoucí příhody zadavateli, pokud 
protokol pro určité nežádoucí příhody 
nestanoví, že se hlášení nevyžaduje. 
Zkoušející musí zaznamenat všechny 
závažné nežádoucí příhody. Je-li to 
nezbytné, zašle zkoušející zadavateli 
následné hlášení.

2. Zkoušející hlásí závažné nežádoucí 
příhody zadavateli co nejdříve a bez 
zbytečného prodlení, pokud protokol pro 
určité nežádoucí příhody nestanoví, že se 
hlášení nevyžaduje. Zkoušející musí 
zaznamenat všechny závažné nežádoucí 
příhody. Je-li to nezbytné, zašle zkoušející 
zadavateli následné hlášení.

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. U klinických hodnocení s nízkým 
rizikem a klinických hodnocení s mírným 
rizikem, která používají strategie léčby 
podepřené zveřejněnými údaji nebo 
vycházející z obvyklých doporučených 
postupů, může protokol stanovit, že 
se uplatní běžná pravidla pro obezřetnost.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 553
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel hlásí elektronicky a 
neprodleně do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 
informace týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se
zadavatele.

1. Zadavatel hlásí elektronicky a ve 
lhůtách uvedených v příloze III do 
elektronické databáze uvedené v článku 36 
veškeré důležité informace týkající se 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky hodnocených léčivých 
přípravků, pokud k podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky došlo v 
klinickém hodnocení prováděném tímto 
zadavatelem nebo jiným zadavatelem, 
který buď patří k téže mateřské 
společnosti, nebo s nímž zadavatel 
společně vyvíjí léčivý přípravek na základě 
formální dohody.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění textu, jelikož formulace „klinické hodnocení týkající se zadavatele“ je příliš
neurčitá.

Pozměňovací návrh 554
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel hlásí elektronicky a 
neprodleně do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 
informace týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 

1. Zadavatel hlásí elektronicky a 
neprodleně ve lhůtách uvedených v příloze 
III bodech 2.4 a 2.5 do elektronické 
databáze uvedené v článku 36 veškeré 
důležité informace týkající se podezření na 
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hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

závažné neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 555
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel hlásí elektronicky a
neprodleně do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 
informace týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

1. Zadavatel hlásí elektronicky a ve 
lhůtách uvedených v příloze III bodech 
2.4 a 2.5 do elektronické databáze uvedené 
v článku 36 veškeré důležité informace 
týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel hlásí elektronicky a 
neprodleně do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 

1. Zadavatel hlásí elektronicky a 
neprodleně do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 
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informace týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených léčivých přípravků, pokud k 
podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky došlo v klinickém 
hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

informace týkající se podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky 
hodnocených a pomocných léčivých 
přípravků, pokud k podezření na závažné 
neočekávané nežádoucí účinky došlo v 
klinickém hodnocení prováděném
zadavatelem nebo v klinickém hodnocení 
týkajícím se zadavatele.

Or. fr

Pozměňovací návrh 557
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Lhůta pro podávání hlášení musí vzít v 
úvahu závažnost účinku. Pokud je 
nezbytné zajistit včasné hlášení, může 
zadavatel předložit počáteční neúplné 
hlášení, po němž následuje úplné hlášení.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Lhůta pro podávání hlášení musí vzít v 
úvahu závažnost účinku. Pokud je 
nezbytné zajistit včasné hlášení, může 
zadavatel předložit počáteční neúplné 
hlášení, po němž následuje úplné hlášení.

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Odůvodnění

Sladění se zněním právních předpisů EU v oblasti farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže nemá zadavatel z důvodu 
nedostatku zdrojů možnost podat hlášení 
do elektronické databáze uvedené v 
článku 36, může hlášení podat členskému 
státu, v němž k podezření na závažný 
neočekávaný nežádoucí účinek došlo. 
Tento členský stát ohlásí podezření na 
závažné neočekávané nežádoucí účinky v 
souladu s odstavcem 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Závažné nežádoucí účinky by se měly hlásit pouze na jednom místě, aby veškeré informace o
závažných nežádoucích účincích byly shromažďovány na stejném místě.

Pozměňovací návrh 560
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Jestliže nemá zadavatel z důvodu 
nedostatku zdrojů možnost podat hlášení 
do elektronické databáze uvedené v článku 
36, může hlášení podat členskému státu, v 
němž k podezření na závažný neočekávaný 
nežádoucí účinek došlo. Tento členský stát 
ohlásí podezření na závažné neočekávané 

3. Jestliže nemá zadavatel z důvodu 
nedostatku zdrojů a neziskové povahy 
hodnocení možnost podat hlášení do 
elektronické databáze uvedené v článku 36, 
může hlášení podat členskému státu, v 
němž k podezření na závažný neočekávaný 
nežádoucí účinek došlo. Tento členský stát 
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nežádoucí účinky v souladu s odstavcem 1. ohlásí podezření na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí podporovat pouze neziskové organizace. Tyto výhody nesmí být k dispozici 
komerčním zadavatelům.

Pozměňovací návrh 561
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky jiné než placebo a 
registrované léčivé přípravky, které nejsou 
podle protokolu použity v souladu s 
podmínkami registrace, předloží zadavatel 
jednou ročně elektronicky agentuře 
zprávu o bezpečnosti každého 
hodnoceného léčivého přípravku 
použitého v klinickém hodnocení, jehož je 
zadavatelem.

1. Zadavatel jednou ročně elektronicky 
předloží agentuře zprávu o bezpečnosti
každého hodnoceného léčivého přípravku –
nebo všech hodnocených léčivých 
přípravků – použitého v klinickém 
hodnocení, jehož je zadavatelem, pokud je 
součástí klinického hodnocení zkoušení 
registrovaných léčivých přípravků podle 
strategií léčby, které nebyly předvídány 
v podmínkách jeho registrace a jež nejsou 
podepřeny údaji nebo doporučeními, a 
pokud je klinické hodnocení spojeno 
s vysokou mírou rizika. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 562
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky jiné než placebo a 

1. U jiných klinických hodnocení, než 
jsou klinická hodnocení s nízkým a 
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registrované léčivé přípravky, které nejsou 
podle protokolu použity v souladu s 
podmínkami registrace, předloží zadavatel 
jednou ročně elektronicky agentuře zprávu 
o bezpečnosti každého hodnoceného 
léčivého přípravku použitého v klinickém 
hodnocení, jehož je zadavatelem.

středním rizikem, a za použití léčebných 
režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy nebo pokyny 
ohledně standardní léčby, předloží 
zadavatel jednou ročně elektronicky 
agentuře zprávu o bezpečnosti každého 
hodnoceného léčivého přípravku použitého 
v klinickém hodnocení, jehož je 
zadavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, k němuž je využita definice nízkého a středního rizika hodnocení.

Pozměňovací návrh 563
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky jiné než placebo a 
registrované léčivé přípravky, které nejsou 
podle protokolu použity v souladu s 
podmínkami registrace, předloží zadavatel 
jednou ročně elektronicky agentuře zprávu 
o bezpečnosti každého hodnoceného 
léčivého přípravku použitého v klinickém 
hodnocení, jehož je zadavatelem.

1. Pokud jde o neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky jiné než placebo a 
registrované léčivé přípravky, které nejsou 
podle protokolu použity v souladu s 
podmínkami registrace, předloží zadavatel 
jednou ročně elektronicky agentuře zprávu 
o bezpečnosti každého hodnoceného 
léčivého přípravku použitého v klinickém 
hodnocení, jehož je zadavatelem, 
s výjimkou případů, kdy je hodnocení 
považováno za nízkointervenční.

Or. fi

Pozměňovací návrh 564
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud zadavatel nemá přístup k 
některým informacím, a tudíž nemůže 
předložit úplnou zprávu, uvede to ve 
zprávě.
V případě, že klinické hodnocení zahrnuje 
použití více než jednoho hodnoceného 
léčivého přípravku, může zadavatel 
předložit jednu zprávu o bezpečnosti pro 
všechny hodnocené léčivé přípravky 
použité při hodnocení. Zadavatel 
ve zprávě uvede důvody tohoto 
rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Povinnost uvedená v odstavci 1 začíná 
prvním povolením klinického hodnocení v 
souladu s tímto nařízením. Končí s 
ukončením posledního klinického 
hodnocení prováděného zadavatelem s 
hodnoceným léčivým přípravkem.

2. Povinnost uložená konkrétnímu 
zadavateli v odstavci 1 začíná prvním 
povolením klinického hodnocení v souladu 
s tímto nařízením. Končí s ukončením 
posledního klinického hodnocení 
prováděného zadavatelem s hodnoceným 
léčivým přípravkem. Povinnost 
každoročního podávání zpráv se 
nevztahuje na případy, kdy zadavatel 
v dané době neprovedl žádná klinická 
hodnocení s hodnoceným léčivým 
přípravkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Antonyia Parvanova
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Návrh nařízení
Článek 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 39a
Hlášení nedostatečné účinnosti 

registrovaných léčivých přípravků
U registrovaného léčivého přípravku, 
který je podle protokolu používán v 
souladu s podmínkami registrace, 
zkoušející podá zadavateli a agentuře 
informace o všech případech zjištěné 
nedostatečné účinnosti hodnoceného 
léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečná účinnost registrovaného léčivého přípravku může vážně ohrozit bezpečnost 
pacientů, a tudíž je třeba tento faktor přidat k povinně podávaným informacím podle kapitoly
VII tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh 567
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura předá elektronicky příslušným 
členským státům informace ohlášené v 
souladu s články 38 a 39.

1. Agentura předá elektronicky příslušným 
členským státům informace ohlášené v 
souladu s články 38, 39 a 39a.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Agentura předá elektronicky příslušným 
členským státům informace ohlášené v 
souladu s články 38 a 39.

1. Agentura předá elektronicky příslušným 
členským státům informace ohlášené v 
souladu s články 38, 39 a 41.

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy spolupracují při 
posuzování informací ohlášených v 
souladu s články 38 a 39.

2. Členské státy spolupracují při 
posuzování informací ohlášených v 
souladu s články 38, 39 a 41.

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do posuzování těchto informací se 
zapojuje příslušná etická komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Článek 41 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Roční podávání zpráv zadavatelem držiteli 
rozhodnutí o registraci

Roční podávání zpráv zadavatelem 
agentuře

Or. fr

Pozměňovací návrh 572
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky, které jsou podle protokolu 
používány v souladu s podmínkami 
registrace, informuje zadavatel jednou 
ročně držitele rozhodnutí o registraci o 
všech podezřeních na závažné nežádoucí 
účinky.

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky, které jsou podle protokolu 
používány v souladu s podmínkami 
registrace, informuje zadavatel jednou 
ročně agenturu o všech podezřeních na 
závažné nežádoucí účinky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 573
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky, které jsou podle protokolu 
používány v souladu s podmínkami 
registrace, informuje zadavatel jednou 
ročně držitele rozhodnutí o registraci o 
všech podezřeních na závažné nežádoucí 
účinky.

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky, které jsou podle protokolu 
používány v souladu s podmínkami 
registrace, informuje zadavatel alespoň 
jednou ročně držitele rozhodnutí o 
registraci o všech podezřeních na závažné 
nežádoucí účinky, přičemž stále platí 
povinnost podávat zprávu o bezpečnosti 



PE506.161v01-00 60/76 AM\928647CS.doc

CS

registrovaných léčivých přípravků, a to 
podle směrnice 2001/83/ES a nařízení 
(ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Hlášení podezření na výskyt závažných nežádoucích účinků je třeba sjednotit s požadavky 
platnými pro registrované přípravky, které spadají do právních předpisů EU v oblasti 
farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 574
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Podávání zpráv o bezpečnosti pomocných 
léčivých přípravků se provádí v souladu s 
kapitolou 3 směrnice 2001/83/ES.

Podávání zpráv o bezpečnosti pomocných 
léčivých přípravků provede zkoušející 
v souladu se směrnicí 2001/83/EU.

Or. en

Odůvodnění

Hlášení podezření na výskyt závažných nežádoucích účinků je třeba sjednotit s požadavky 
platnými pro registrované přípravky, které spadají do právních předpisů EU v oblasti 
farmakovigilance.

Pozměňovací návrh 575
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Podávání zpráv o bezpečnosti pomocných 
léčivých přípravků se provádí v souladu s 
kapitolou 3 směrnice 2001/83/ES.

Podávání zpráv o bezpečnosti pomocných 
léčivých přípravků se provádí v souladu s 
kapitolou 3 směrnice 2001/83/ES 
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pozměněné směrnicí 2012/84/EU.

Or. fr

Odůvodnění

Tento odkaz na směrnici je třeba opravit. Směrnice 2010/84/EU, která vstoupila v platnost 
v lednu 2011, totiž v otázce farmakovigilance mění směrnici 2001/83/ES.

Pozměňovací návrh 576
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie a 
konkrétní pokyny Komise, musí zadavatel 
a zkoušející při vypracovávání protokolu a 
při používání tohoto nařízení a protokolu 
řádně zohlednit standardy kvality 
stanovené podrobnými mezinárodními 
pokyny pro správnou klinickou praxi 
Mezinárodní konference o harmonizaci 
technických požadavků na registrace 
humánních léčivých přípravků.

Aniž jsou dotčeny právní předpisy Unie a 
konkrétní pokyny Komise, musí se 
zadavatel a zkoušející při vypracovávání 
protokolu a při provádění klinického 
hodnocení podle tohoto nařízení a 
protokolu řídit mezinárodními pokyny pro 
správnou klinickou praxi Mezinárodní 
konference o harmonizaci technických 
požadavků na registrace humánních 
léčivých přípravků, jak je uvedeno 
v příloze [xxx].

Or. en

Odůvodnění

Při provádění hodnocení je stále třeba se řídit pokyny pro správnou klinickou praxi.

Pozměňovací návrh 577
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 44 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Komise zpřístupní podrobné mezinárodní 
pokyny pro správnou klinickou praxi 

Komise zpřístupní podrobné mezinárodní 
pokyny pro správnou klinickou praxi 
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uvedené v druhém pododstavci veřejnosti. uvedené v druhém pododstavci a 
zveřejněné v příloze [xxx] tohoto nařízení, 
a bude je pravidelně aktualizovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 45 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Sledování Posouzení rizika, řízení kvality a sledování

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zadavatel provádění klinického hodnocení 
odpovídajícím způsobem sleduje. Rozsah a 
povahu sledování určí zadavatel na základě 
všech charakteristik klinického hodnocení, 
včetně těchto charakteristik:

Zadavatel provádění klinického hodnocení 
odpovídajícím způsobem sleduje. Rozsah a 
povahu sledování určí zadavatel na základě 
posouzení rizik zahrnujícího všechny 
rizikové faktory klinického hodnocení
(ohrožení práv subjektu, ohrožení 
bezpečnosti a integrity subjektu, ohrožení 
kvality údajů a spolehlivosti výsledků). V 
posouzení rizik je stanoveno řízení kvality 
a sledování hodnocení s přihlédnutím 
k následujícím charakteristikám:

Or. en

Odůvodnění

V posouzení rizik, které je zaměřeno na hodnocení a jež zahrnuje širokou škálu rizikových
faktorů (včetně rizika spojeného s diagnostickými postupy), by mělo být stanoveno řízení 
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kvality hodnocení a strategie sledování.

Pozměňovací návrh 580
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zadavatel provádění klinického hodnocení 
odpovídajícím způsobem sleduje. Rozsah a 
povahu sledování určí zadavatel na 
základě všech charakteristik klinického 
hodnocení, včetně těchto charakteristik:

Zadavatel provádění klinického hodnocení 
odpovídajícím způsobem sleduje. Rozsah a 
povaha sledování budou vedeny v souladu 
s aktuálními pokyny pro správnou 
klinickou praxi Mezinárodní konference 
pro harmonizaci a zohlední tyto 
charakteristiky:

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení o sledování jsou již stanovena na mezinárodní úrovni v pokynech pro správnou 
klinickou praxi.

Pozměňovací návrh 581
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zda je klinické hodnocení 
nízkointervenčním klinickým 
hodnocením;

(a) zda je klinické hodnocení spojeno se 
středním nebo nízkým rizikem;

Or. en

Pozměňovací návrh 582
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 45 – odst. 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) míra odchylky intervence od běžné 
klinické praxe.

(c) míra odchylky diagnostických postupů 
od běžné klinické praxe.

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 46 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Ostatní osoby zapojené do provádění 
klinického hodnocení musí být k provádění 
svých úkolů přiměřeně způsobilé z 
hlediska vzdělání, odborné přípravy a 
zkušeností.

Ostatní osoby zapojené do provádění a 
sledování klinického hodnocení musí být k 
provádění svých úkolů přiměřeně 
způsobilé z hlediska vzdělání, odborné 
přípravy a zkušeností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 584
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 46a
V současnosti nejlepší ověřená intervence
Veškeré nové druhy intervence jsou 
srovnávány se v současnosti nejlepší 
ověřenou intervencí, s výjimkou těchto 
případů:
a) využívání placeba nebo absence léčby 
jsou přijatelné ve studiích, kde neexistuje 
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ověřená intervence;
b) použití placeba je z oprávněných a 
vědecky podložených metodologických 
důvodů nezbytné pro stanovení účinnosti 
nebo bezpečnosti intervence a pacientům, 
kteří užívají placebo nebo nejsou léčeni, 
nehrozí žádné riziko závažné či nevratné 
újmy.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu ochrany lidských práv a lidské důstojnosti subjektů klinického hodnocení a s ohledem 
na využití biologie a medicíny je nutné k využívání placeba nebo k absenci léčby vždy
přistupovat s maximální obezřetností, jak to stanovuje článek 32 Helsinské deklarace z roku 
2008.

Pozměňovací návrh 585
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 48 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sledování, skladování, ničení a vracení 
léčivých přípravků

Přijímání, sledování, skladování, správa a 
ničení a vracení léčivých přípravků

Or. fr

Pozměňovací návrh 586
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Hodnocené léčivé přípravky musí být 
vysledovatelné, skladované, ničené a 
vracené způsobem vhodným a přiměřeným 
k zajištění bezpečnosti subjektu hodnocení 
a spolehlivosti a robustnosti údajů 

Hodnocené léčivé přípravky musí být 
vysledovatelné, skladované, ničené a 
vracené způsobem vhodným a přiměřeným 
k zajištění bezpečnosti subjektu hodnocení 
a spolehlivosti a robustnosti údajů 
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získaných v klinickém hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu, zda je hodnocený léčivý 
přípravek registrován a zda je klinické 
hodnocení nízkointervenčním klinickým 
hodnocením.

získaných v klinickém hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu, zda je klinické 
hodnocení spojeno se středním nebo 
nízkým rizikem.

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, k němuž je využita definice nízkého a středního rizika hodnocení.

Pozměňovací návrh 587
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Hodnocené léčivé přípravky musí být 
vysledovatelné, skladované, ničené a 
vracené způsobem vhodným a přiměřeným 
k zajištění bezpečnosti subjektu hodnocení 
a spolehlivosti a robustnosti údajů 
získaných v klinickém hodnocení, přičemž 
se vezme v úvahu, zda je hodnocený léčivý 
přípravek registrován a zda je klinické 
hodnocení nízkointervenčním klinickým 
hodnocením.

Hodnocené léčivé přípravky musí být 
přijaté, vysledovatelné, skladované, 
spravované, ničené a vracené způsobem 
vhodným a přiměřeným k zajištění 
bezpečnosti subjektu hodnocení a 
spolehlivosti a robustnosti údajů získaných 
v klinickém hodnocení, přičemž se vezme 
v úvahu, zda je hodnocený léčivý přípravek 
registrován a zda je klinické hodnocení 
nízkointervenčním klinickým hodnocením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 588
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto operace jsou prováděny osobami, 
které jsou v daném členském státě 
oprávněny tyto operace provádět a, jsou-li 
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tyto činnosti prováděny v nemocnicích, 
zdravotních střediscích či na klinikách, 
lékárníky nebo jinými osobami, které jsou 
v dotčeném členském státě oprávněny 
takové procesy provádět.

Or. fr

Pozměňovací návrh 589
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 48 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušné informace týkající se 
sledovatelnosti, skladování, ničení a 
vracení léčivých přípravků uvedených v 
odstavci 1 jsou obsaženy v dokumentaci k 
žádosti.

2. Příslušné informace týkající se 
sledovatelnosti, skladování, správy, ničení 
a vracení léčivých přípravků uvedených v 
odstavci 1 jsou obsaženy v dokumentaci k 
žádosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 590
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro účely tohoto článku se „závažným 
porušením“ rozumí porušení, které by 
mohlo do značného míry ohrozit 
bezpečnost a práva subjektů hodnocení 
nebo spolehlivost a robustnost údajů 
získaných v klinickém hodnocení.

2. Pro účely tohoto článku se „závažným 
porušením“ rozumí porušení, které by 
mohlo do značné míry ohrozit bezpečnost,
práva a kvalitu života subjektů hodnocení 
nebo spolehlivost a obsáhlost údajů 
získaných v klinickém hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 3 navrhovaného nařízení a článku 6 Helsinské deklarace o etických zásadách 
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pro lékařský výzkum za účasti lidských subjektů (Soul 2008) vydané Světovou lékařskou 
asociací by měla být práva, bezpečnost a kvalita života subjektů prioritou.

Pozměňovací návrh 591
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zadavatel oznámí dotčeným členským 
státům prostřednictvím portálu EU 
neprodleně všechny neočekávané příhody, 
které ovlivňují poměr přínosů a rizik 
klinického hodnocení, ale nejsou 
podezřením na závažné neočekávané 
nežádoucí účinky podle článku 38.

1. Zadavatel oznámí dotčeným členským 
státům prostřednictvím portálu EU 
neprodleně všechny neočekávané příhody, 
které ovlivňují poměr přínosů a rizik 
klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Všechny neočekávané nežádoucí příhody, tj. podezření na závažné neočekávané nežádoucí 
účinky je třeba oznámit.

Pozměňovací návrh 592
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován alespoň jednou ročně a 
pokaždé, když se objeví nové bezpečnostní
údaje.

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován, kdykoli se objeví nové 
bezpečnostní údaje, v každém případě však 
alespoň jednou ročně.

Or. sl

Pozměňovací návrh 593
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován alespoň jednou ročně a 
pokaždé, když se objeví nové bezpečnostní 
údaje.

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován vždy, když se objeví nové 
bezpečnostní údaje.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení by nemělo vytvářet zbytečnou administrativní zátěž. Soubor informací 
pro zkoušejícího by měl být aktualizován pokaždé, když se objeví nové informace 
o bezpečnosti hodnoceného léčivého přípravku, což může trvat déle než jeden rok.

Pozměňovací návrh 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován alespoň jednou ročně a 
pokaždé, když se objeví nové bezpečnostní 
údaje.

3. Soubor informací pro zkoušejícího musí 
být aktualizován pokaždé, když se objeví 
nové důležité bezpečnostní údaje.

Or. fi

Pozměňovací návrh 595
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Obsah souboru informací pro 
zkoušejícího je přizpůsoben hodnocením 
s nízkým a středním rizikem (viz příloha I, 
část 5, bod 20).
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Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v příloze I část 5 bod 20, soubor informací pro zkoušejícího může být u 
hodnocení s nízkým rizikem nahrazen souhrnem údajů o přípravku a u hodnocení se středním 
rizikem souhrnem údajů o přípravku a dalšími dokumenty.

Pozměňovací návrh 596
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. U registrovaných léčivých přípravků, 
které jsou podle protokolu používány v 
souladu s podmínkami registrace, může 
být referenčním dokumentem schválený 
souhrn údajů o přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Pro lepší přehlednost mírnějšího regulačního režimu u hodnocení, která v porovnání s běžnou 
klinickou praxí nevystavují účastníky většímu riziku, je užitečné v rámci klíčového právního 
textu stanovit požadavky na soubor informací pro zkoušejícího u klinických hodnocení s 
registrovanými léčivými přípravky, s tím, že tuto informaci rovněž obsahuje příloha I (část 5 
bod20).

Pozměňovací návrh 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Veškeré informace o klinickém 
hodnocení jsou zaznamenávány, 
zpracovávány, spravovány a uchovávány 
takovým způsobem, aby je bylo možné 

1. Veškeré informace o klinickém 
hodnocení jsou zaznamenávány, 
zpracovávány, spravovány a uchovávány 
takovým způsobem, aby je bylo možné 
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přesně předložit, interpretovat a ověřit, 
přičemž musí být chráněna důvěrnost 
záznamů o subjektech hodnocení a jejich 
osobní údaje v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů.

přesně předložit, interpretovat a ověřit, 
přičemž musí být chráněna důvěrnost 
záznamů o subjektech hodnocení a jejich 
osobní údaje v souladu s platnými 
právními předpisy v oblasti ochrany 
osobních údajů, přičemž zprávy o 
klinických studiích musí být snadno 
vyhledatelné a veřejně dostupné on-line.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu větší transparentnosti by veškeré informace o klinickém hodnocení, včetně všech
výsledků a doplňujících údajů, měly mít podobu zprávy o klinických studiích. Soubory jsou 
v některých případech velmi obsáhlé, a ve zprávě tedy musí být možné jednoduše vyhledávat.

Pozměňovací návrh 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 2 - pododstavec 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bude zaveden systém dohledu nad celým
procesem klinických hodnocení, aby bylo 
možno v případě úniku informací o
klinických hodnoceních nebo osobních
údajů pacientů určit odpovědnost
institucí, agentur a středisek.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba jasně stanovit, že orgány veřejné správy (instituce, agentury a organizace) a místa
podílející se na klinických studiích nesou odpovědnost za řádné nakládání s informacemi z
hodnocení a za řádné zpracování údajů pacienta. V případě pochybení tedy nesou 
odpovědnost tyto subjekty.

Pozměňovací návrh 599
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zadavatel a zkoušející vedou základní 
dokument klinického hodnocení.

Zadavatel nebo zkoušející vedou základní 
dokument klinického hodnocení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 600
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Obsah základního dokumentu klinického 
hodnocení umožňuje ověřovat provádění 
klinického hodnocení s ohledem na 
všechny charakteristiky klinického 
hodnocení, včetně toho, zda je klinické 
hodnocení nízkointervenčním klinickým 
hodnocením.

Obsah základního dokumentu klinického 
hodnocení umožňuje ověřovat provádění 
klinického hodnocení s ohledem na 
všechny charakteristiky klinického 
hodnocení, včetně toho, zda je klinické 
hodnocení spojeno se středním nebo 
nízkým rizikem.

Or. en

Odůvodnění

Míra rizika by měla mít vliv na obsah základního dokumentu klinického hodnocení.

Pozměňovací návrh 601
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu pěti let od
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 

Zadavatel a zkoušející archivují obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení po ukončení klinického 
hodnocení v elektronické podobě.
Základní elektronický dokument se 
archivuje v čitelném a snadno dostupném 
formátu. Zdravotní dokumentace subjektů 
hodnocení je však archivována v souladu 
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právními předpisy. s vnitrostátními právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu pěti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu dvaceti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Některé dlouhodobé nepříznivé reakce na léčivé přípravky, jako např. rakovina nebo 
teratogenita, se objevují někdy až po desítkách let užívání, a někdy dokonce přesahují jednu 
generaci pacientů.

Pozměňovací návrh 603
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu pěti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu dvaceti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
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dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Není-li zadavatel 
schopen základní dokument klinického 
hodnocení archivovat, může jej archivovat 
agentura.

Or. en

Odůvodnění

Archivace základního dokumentu může mít zásadní význam v případě, že by bylo nutné 
zkontrolovat ukončená hodnocení z hlediska bezpečnosti pacientů. Archivace po dobu dvaceti 
let s tím, že ji může zajistit Evropská agentura pro léčivé přípravky, by měla dostatečným 
způsobem vyhovět bezpečnosti pacientů a současně by neměla znamenat nadměrnou zátěž pro 
akademická hodnocení menšího rozsahu.

Pozměňovací návrh 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu pěti let od 
ukončení klinického hodnocení. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Pokud jiné právní předpisy Unie 
nevyžadují archivaci na delší dobu, 
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení alespoň po dobu dvaceti pěti let 
od ukončení klinického hodnocení a u
zkoušených hodnocených léčivých 
přípravků, kterým byla udělena registrace 
na základě výsledků klinického 
hodnocení, po dobu trvání registrace 
kterékoli zkoušené účinné látky. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Dlouhodobé účinky některých látek se objevují až po desetiletích používání, a tudíž je 
nezbytné zajistit dlouhodobou archivaci, především po dobu, kdy je léčivý přípravek nebo 
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některé jeho účinné látky používán.

Pozměňovací návrh 605
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 5 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) opětovné označení na obalu, opětovné 
balení nebo rekonstituce před použitím 
nebo balením, pokud jsou tyto činnosti 
prováděny v nemocnicích, zdravotních 
střediscích či na klinikách lékárníky nebo 
jinými osobami, které jsou v dotčeném 
členském státě oprávněny takové procesy 
provádět a v případě, že jsou hodnocené 
léčivé přípravky určené k použití výhradně 
v uvedených institucích;

(a) označení na obalu, opětovné označení 
na obalu, balení, opětovné balení nebo 
rekonstituce před použitím nebo balením, 
pokud jsou tyto činnosti prováděny v 
nemocnicích, zdravotních střediscích či na 
klinikách lékárníky nebo jinými osobami, 
které jsou v dotčeném členském státě 
oprávněny takové procesy provádět a v 
případě, že jsou hodnocené léčivé 
přípravky určené k použití výhradně v 
uvedených institucích;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je objasněním a zajišťuje, aby např. lékárny v nemocnicích, které 
připravují určité směsi léků využívané v rámci klinických hodnocení podle schváleného plánu
zadavatele, mohly i nadále fungovat tímto způsobem, aniž by musely žádat o povolení k 
výrobě.

Pozměňovací návrh 606
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 58 – odst. 5 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) přípravu léčivých přípravků uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/83/ES.

(c) přípravu léčivých přípravků uvedených 
v čl. 3 odst. 1 a 2 směrnice 2001/83/ES 
nebo podle plánu zadavatele.

Or. en
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