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Pozměňovací návrh 181
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Toto nařízení se použije na klinická 
hodnocení prováděná v Unii.

Toto nařízení se použije na veškerá 
klinická hodnocení prováděná v Unii.

Or. fr

Pozměňovací návrh 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) „Klinická studie“: jakékoliv zkoumání 
prováděné na lidech za účelem

(1) „Klinické hodnocení“: jakékoliv 
zkoumání prováděné na lidech za účelem
(Horizontální pozměňovací návrh, který se 
týká celého textu. Přijetí pozměňovacího 
návrhu si vyžádá odpovídající změny v 
celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Nové definice jsou příliš složité a obtížně proveditelné v praxi, jelikož lékaři oba pojmy 
zaměňují a používají pro označení stejné skutečnosti. Zde je nejjednodušší řídit se zásadou, že 
„pozorování“ spadají do kategorie „studií“ a „intervence“ do kategorie „hodnocení”.

Pozměňovací návrh 183
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zjistit či ověřit klinické, 
farmakologické nebo jiné 
farmakodynamické účinky jednoho nebo 
několika léčivých přípravků;

(a) zjistit či ověřit klinické, 
farmakokinetické nebo farmakodynamické 
účinky jednoho nebo několika léčivých 
přípravků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 184
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) studovat absorpci, distribuci, 
metabolismus a vylučování jednoho nebo 
několika léčivých přípravků;

(c) studovat resorpci, distribuci, 
metabolismus a vylučování jednoho nebo 
několika léčivých přípravků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 1 – písm. c a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) provést hodnocení po uvedení na trh 
z hlediska bezpečnosti a účinnosti 
léčivého přípravku, který byl povolen v 
uplynulých deseti letech.

Or. en
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Odůvodnění

V některých případech (vzácná onemocnění a léčba rakoviny) jsou registrace udělovány i v 
případě, kdy není k dispozici dostatek důkazů o účinnosti a bezpečnosti, což vyžaduje 
provedení dodatečného doplňujícího hodnocení účinnosti a bezpečnosti. Tato hodnocení by 
měla spadat pod definici „klinických hodnocení“ a mělo by se na ně vztahovat nařízení. 
Registrace (v souladu s článkem 24 směrnice 2001/83/ES) se přezkoumává po pěti letech a za
neomezenou se považuje po minimálně deseti letech.

Pozměňovací návrh 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) „Klinické hodnocení“: klinická studie, 
která splňuje tyto podmínky:

vypouští se

(a) hodnocené léčivé přípravky nejsou 
registrovány;
(b) podle protokolu klinické studie nejsou 
hodnocené léčivé přípravky používány v 
souladu s podmínkami registrace v 
dotčeném členském státě;
(c) o přiřazení konkrétní léčebné strategie 
subjektu hodnocení se rozhoduje předem 
a nespadá do běžné klinické praxe 
dotčeného členského státu;
(d) rozhodnutí předepsat hodnocené léčivé 
přípravky se přijímá společně s 
rozhodnutím o zařazení subjektu 
hodnocení do klinické studie;
(e) u subjektů hodnocení se vedle běžné 
klinické praxe použijí diagnostické či 
monitorovací postupy.

Or. en

Odůvodnění

Nové definice jsou příliš složité a obtížně proveditelné v praxi, jelikož lékaři oba pojmy 
zaměňují a používají pro označení stejné skutečnosti. Zde je nejjednodušší řídit se zásadou, že 
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„pozorování“ spadají do kategorie „studií“ a „intervence“ do kategorie „hodnocení”.

Pozměňovací návrh 187
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky nejsou 
registrovány;

(a) hodnocené léčivé přípravky nejsou 
registrovány v žádném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky nejsou 
registrovány;

(a) pro hodnocené léčivé přípravky dosud 
nebyla vydána registrace;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu soudržnosti a přesnosti.

Pozměňovací návrh 189
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky nejsou (Netýká se českého znění.)
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registrovány;

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 190
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinické studie nejsou 
hodnocené léčivé přípravky používány v 
souladu s podmínkami registrace v 
dotčeném členském státě;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
nejsou hodnocené léčivé přípravky 
používány v souladu s podmínkami 
registrace v dotčeném členském státě ani 
registrace, kterou uděluje Komise;

Or. en

Odůvodnění

Klinická studie je zastřešujícím pojmem pro klinické hodnocení a neintervenční klinické 
hodnocení. V písm. b) je správným pojmem klinické hodnocení, neboť hodnocené léčivé 
přípravky nejsou používány v souladu s podmínkami registrace. Na konec je třeba doplnit 
Evropskou komisi, neboť Komisi přísluší dané pravomoci u léčivých přípravků, na něž se 
vztahuje centralizovaný postup, založené na hodnocení agentury EMA. 

Pozměňovací návrh 191
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) o přiřazení konkrétní léčebné strategie 
subjektu hodnocení se rozhoduje předem 
a nespadá do běžné klinické praxe 
dotčeného členského státu;

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je harmonizace pravidel pro klinická hodnocení a zmínka o běžné klinické praxi 
členských států tomuto cíli protiřečí. Mimo to je velmi obtížné určit, co je míněno běžnou 
praxí.

Pozměňovací návrh 192
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) o přiřazení konkrétní léčebné strategie 
subjektu hodnocení se rozhoduje předem a 
nespadá do běžné klinické praxe dotčeného 
členského státu;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 193
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) rozhodnutí předepsat hodnocené léčivé 
přípravky se přijímá společně s 
rozhodnutím o zařazení subjektu 
hodnocení do klinické studie;

(d) rozhodnutí předepsat hodnocený léčivý 
přípravek je stanoveno v protokolu 
pokusu;

Or. fr

Odůvodnění

Tato formulace návrhu Komise je poněkud nejasná. Rozhodnutí předepsat léčivý přípravek je 



AM\929471CS.doc 9/81 PE506.159v02-00

CS

v případě klinických hodnocení stanoveno v protokolu pokusu na rozdíl od neintervenčních 
studií, kde je předepsání léčivého přípravku věcí léčby, nikoli výzkumu. 

Pozměňovací návrh 194
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) rozhodnutí předepsat hodnocené léčivé 
přípravky se přijímá společně s 
rozhodnutím o zařazení subjektu 
hodnocení do klinické studie;

(d) rozhodnutí použít hodnocené léčivé 
přípravky se přijímá společně s 
rozhodnutím o zařazení subjektu 
hodnocení do klinického hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

U klinických hodnocení nejsou náklady na hodnocené léčivé přípravky hrazeny subjekty 
hodnocení, a proto zde pojem „předepsat“ není správný.

Pozměňovací návrh 195
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) u subjektů hodnocení se vedle běžné 
klinické praxe použijí diagnostické či 
monitorovací postupy.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je harmonizace pravidel pro klinická hodnocení a zmínka o běžné klinické praxi 
členských států tomuto cíli protiřečí. Kromě toho pojem „monitorovací“ v této souvislost 
zřejmě není vhodný, jelikož cílem klinického hodnocení není monitorování subjektů, ale 
intervence.
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Pozměňovací návrh 196
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 2 – písm. e)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) u subjektů hodnocení se vedle běžné 
klinické praxe použijí diagnostické či 
monitorovací postupy.

(e) u subjektů hodnocení se vedle běžné 
klinické praxe použijí diagnostické či 
monitorovací postupy pod podmínkou, že 
nepředstavují v porovnání s běžnou 
klinickou praxí v jakémkoli dotčeném 
členském státě větší než minimální 
dodatečné riziko nebo zátěž pro 
bezpečnost subjektů hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Pro skutečně personalizované lékařství má klíčový význam translační výzkum. Z toho důvodu 
je nutné u pacientů, kteří užívají určitou léčbu, shromažďovat lidské biologické vzorky a 
některé zdravotní údaje. V souvislosti s tím pacienti užívají daný přípravek podle jeho
registrace nebo běžné praxe, avšak mohou být nad rámec běžné praxe požádáni o jeden nebo 
více dalších vzorků krve. Tento výzkum by neměl být nazýván „klinickým hodnocením“.

Pozměňovací návrh 197
Philippe Juvin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Hodnocení se středním rizikem: 
klinické hodnocení hodnocených léčivých 
přípravků, které jsou registrovány a podle 
protokolu přesahují rámec podmínek 
registrace. Jejich použití:
a) je podpořeno dostatečnými 
zveřejněnými důkazy nebo pokyny 
ohledně standardní léčby,
b) není podpořeno dostatečnými 
zveřejněnými důkazy ani pokyny ohledně 
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standardní léčby.
Dodatečné diagnostické či monitorovací 
postupy nepředstavují v porovnání s 
běžnou klinickou praxí v jakémkoli 
dotčeném členském státě větší než 
minimální dodatečné riziko nebo zátěž pro 
bezpečnost subjektů hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozdělení vychází pouze ze stavu registrace léčivého přípravku a z rizika spojeného s
diagnostickými postupy. Zdůrazňuje rozdíl mezi dvěma odlišnými situacemi: nízké riziko, je-li 
registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán v rámci své schválené indikace a střední 
riziko, je-li registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán nad rámec své schválené 
indikace.

Pozměňovací návrh 198
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „Nízkointervenční klinické 
hodnocení“: klinické hodnocení, které 
splňuje všechny tyto podmínky:

(3) „Klinické hodnocení s nízkým 
rizikem“: klinické hodnocení představuje 
nízké riziko, pokud vzhledem k povaze a 
rozsahu intervence lze očekávat, že bude 
mít nanejvýš velmi malý a dočasný 
negativní dopad na zdraví subjektu.

Klinické hodnocení s nízkým rizikem 
splňuje všechny tyto podmínky:
Pozměňovací návrh nahrazující výraz 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ 
výrazem „klinická hodnocení s nízkým 
rizikem“ se použije na celé znění. Jeho 
přijetí si vyžádá odpovídající úpravy v 
celém textu.)

Or. fr
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Odůvodnění

Je vhodnější druhou kategorii výzkumu vymezit podle míry rizika, které osoba podstupuje, 
nikoli podle druhu intervence. Je to v souladu s hlavním cílem návrhu nařízení, jímž je 
vytvořit přístup řídící se rizikem. Kromě toho je zapotřebí uvést ustanovení nařízení do
souladu s ustanoveními Úmluvy z Ovieda, již ratifikovala řada členských států a která v 
článku 17 zavádí koncepci „minimálního rizika“.

Pozměňovací návrh 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „Nízkointervenční klinické 
hodnocení“: klinické hodnocení, které 
splňuje všechny tyto podmínky:

(3) „Nízkointervenční klinická studie“: 
klinické hodnocení, které splňuje všechny 
tyto podmínky:
(Horizontální pozměňovací návrh, který 
se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Definice, které byly předloženy pro „klinické hodnocení“ a „nízkointervenční klinické 
hodnocení“ si protiřečí (viz odst. 2 body 2 a 3 v porovnání s odst. 3 body 2 a 3). Proto nelze 
přijmout návrh textu, aby „nízkointervenční klinické hodnocení“ bylo podkategorií 
„klinického hodnocení“. Jedná se spíše o vzájemně se doplňující definice. V zájmu právní 
srozumitelnosti je třeba tyto kategorie výslovně odlišit.

Pozměňovací návrh 200
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) „Nízkointervenční klinické 
hodnocení“: klinické hodnocení, které 
splňuje všechny tyto podmínky:

(3) „Klinické hodnocení s nízkým 
rizikem“: klinické hodnocení, které splňuje 
všechny tyto podmínky:
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(Horizontální pozměňovací návrh, který 
se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Toto rozdělení vychází pouze ze stavu registrace léčivého přípravku a z rizika spojeného s
diagnostickými postupy. Zdůrazňuje rozdíl mezi dvěma odlišnými situacemi: nízké riziko, je-li 
registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán v rámci své schválené indikace a střední 
riziko, je-li registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán nad rámec své schválené 
indikace.

Pozměňovací návrh 201
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány a zkoušeny v souladu 
s podmínky registrace.

Or. en

Odůvodnění

Toto rozdělení vychází pouze ze stavu registrace léčivého přípravku a z rizika spojeného s
diagnostickými postupy. Zdůrazňuje rozdíl mezi dvěma odlišnými situacemi: nízké riziko, je-li 
registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán v rámci své schválené indikace a střední 
riziko, je-li registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán nad rámec své schválené 
indikace.

Pozměňovací návrh 202
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou (a) pro hodnocené léčivé přípravky byla 
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registrovány; vydána registrace;

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v zájmu soudržnosti a přesnosti.

Pozměňovací návrh 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány po dobu více než deseti let;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh společně s vloženým článkem 2 (2, první pododstavec, písm. c) 
nové) zajišťuje, že hodnocení účinnosti a bezpečnosti po povolení nebudou patřit do kategorie 
nízkointervenčních hodnocení, jelikož tato hodnocení by se netýkala léčivých přípravků, které 
získaly neomezenou registraci. Registrace (v souladu s článkem 24 směrnice 2001/83/ES) se 
přezkoumává po pěti letech a za neomezenou se považuje po minimálně deseti letech.

Pozměňovací návrh 204
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;

(Netýká se českého znění.)

Or. en
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 205
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;

(a) hodnocené léčivé přípravky nebo 
placeba jsou registrovány;

Or. en

Odůvodnění

Bez této změny by nebylo možné při nízkointervenčních hodnoceních použít placebo.

Pozměňovací návrh 206
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky 
používány v souladu s podmínkami 
registrace nebo je jejich použití v 
jakémkoli dotčeném členském státě 
součástí standardní léčby;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto rozdělení vychází pouze ze stavu registrace léčivého přípravku a z rizika spojeného s
diagnostickými postupy. Zdůrazňuje rozdíl mezi dvěma odlišnými situacemi: nízké riziko, je-li 
registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán v rámci své schválené indikace a střední 
riziko, je-li registrovaný hodnocený léčivý přípravek používán nad rámec své schválené 
indikace.
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Pozměňovací návrh 207
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě součástí standardní léčby;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě nebo v členských státech, 
které mají klíčový význam pro spolupráci
v oblasti výzkumu a terapie, součástí 
standardní léčby;

Or. fi

Pozměňovací návrh 208
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě součástí standardní léčby;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě součástí běžné klinické 
praxe;

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „standardní léčba“ je neurčitý a lze jej vykládat různým způsobem. Vhodnější je pojem 
„běžná klinická praxe“, kterou popisuje Philippe Juvin v pozměňovacím návrhu k čl. 2 odst. 2 
bod 6.

Pozměňovací návrh 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je
jejich použití v jakémkoli dotčeném
členském státě součástí standardní léčby;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace v 
dotčených členských státech;

Or. en

Odůvodnění

V rámci nízkointervenčních klinických hodnocení se léčivé přípravky používají v souladu s 
podmínkami registrace. Věta „nebo je jejich použití v jakémkoli dotčeném členském státě 
součástí standardní léčby“ umožňuje provádět nízkointervenční klinická hodnocení za účelem 
prošetření používání neregistrovaného léčivého přípravku v členském státě, kde toto použití 
není povoleno. Tím je dotčeno ustanovení o povinné náhradě škody, kterou má poskytnout 
zadavatel.

Pozměňovací návrh 210
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě součástí standardní léčby;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití ve všech dotčených 
členských státech součástí standardní 
léčby;

Or. en

Odůvodnění

Použití léčivého přípravku nelze za součást standardní léčby považovat pouze v jednom z
členských států, ale v každém z nich, čímž se zajistí, aby nízkointervenční hodnocení 
s hodnocenými léčivými přípravky nemohlo proběhnout v členských státech, kde se nejedná o 
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standardní léčbu, a tím se zabránilo dalšímu omezení bezpečnostních požadavků na 
nízkointervenčních hodnocení.

Pozměňovací návrh 211
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace nebo je 
jejich použití v jakémkoli dotčeném 
členském státě součástí standardní léčby;

(b) podle protokolu klinického hodnocení 
jsou hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace;

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je harmonizace pravidel pro klinická hodnocení a zmínka o běžné klinické praxi 
členských států tomuto cíli protiřečí.

Pozměňovací návrh 212
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 3 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dodatečné diagnostické či 
monitorovací postupy nepředstavují v 
porovnání s běžnou klinickou praxí v 
jakémkoli dotčeném členském státě větší 
než minimální dodatečné riziko nebo zátěž 
pro bezpečnost subjektů hodnocení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Cílem návrhu je harmonizace pravidel pro klinická hodnocení a zmínka o běžné klinické praxi 
členských států tomuto cíli protiřečí. Mimo to pojem „minimální“ není dostatečně jasnou 
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součástí definice.

Pozměňovací návrh 213
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením.

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením a při níž 
je léčivý přípravek nebo přípravky 
předepisován obvyklým způsobem v 
souladu s podmínkami registrace. 
Přiřazení konkrétní léčebné strategie 
pacientovi není předem rozhodnuto 
protokolem pokusu, ale je dáno běžnou 
praxí, a rozhodnutí o předepsání léčivého 
přípravku je zřetelně oddělené od 
rozhodnutí o zařazení pacienta do studie. 
Pacienti nesmí procházet žádnými 
dodatečnými diagnostickými či 
monitorovacími postupy a k analýze 
shromážděných údajů se používají 
epidemiologické metody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením.

(4) „Neintervenční studie“: studie, při níž 
jsou léčivé přípravky předepisovány 
obvyklým způsobem v souladu s 
podmínkami registrace a přiřazení 
konkrétní léčebné strategie pacientovi je 
dáno běžnou praxí a není předem 
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rozhodnuto protokolem hodnocení; 
předepsání léčivého přípravku je zřetelně 
odděleno od rozhodnutí o zařazení 
pacienta do studie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba mít k dispozici jasnější definici neintervenčního hodnocení; definice uvedená ve 
směrnicí 2001/20/ES o klinických hodnoceních (čl. 2 písm. c)) je lepší a měla by být částečně
znovu zavedena. Tyto studie v řadě případů pokryjí hodnocení, která Komise hodlá zařadit k 
„nízkointervenčním". Někdy jsou však využívány k marketingovým účelům, nikoli k vědeckým 
hypotézám – čemuž je nutné se vyhnout.

Pozměňovací návrh 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením.

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením ani 
nízkointervenčním klinickým 
hodnocením, jehož definice je uvedena v 
čl. 2 odst. 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu právní srozumitelnosti se vyjasňuje, že nízkointervenční klinická hodnocení do této 
kategorie nespadají. Definice „klinického hodnocení“ nezahrnuje definci „nízkointervenčního 
klinického hodnocení“, a tudíž je nutné, aby bylo explicitně uvedeno vyloučení 
nízkointervenčních klinických hodnocení z pojmu „neintervenční studie“. Měla by platit 
jednoduchá zásada: „pozorování“ spadají do kategorie „studií“ a „intervence“ do kategorie 
„zkoušek“.

Pozměňovací návrh 216
Erik Bánki
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) „Hodnocený léčivý přípravek“: léčivý 
přípravek, který se zkouší či používá pro 
srovnání v klinickém hodnocení, a to i jako 
placebo.

(5) „Hodnocený léčivý přípravek“: účinná 
látka v lékové formě nebo placebo, které
se zkouší či používají pro srovnání v 
klinickém hodnocení, a to i jako placebo;

Or. en

Odůvodnění

Rozlišení léčivého přípravku od hodnoceného léčivého přípravku je důležité, jelikož u 
klinických studií se vždy používá pojem „hodnocený léčivý přípravek“.

Pozměňovací návrh 217
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „Běžná klinická praxe“: léčebný režim 
obvykle používaný k léčbě, prevenci nebo 
diagnostice choroby nebo onemocnění.

(Netýká se českého znění.)

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) „Běžná klinická praxe“: léčebný režim 
obvykle používaný k léčbě, prevenci nebo 
diagnostice choroby nebo onemocnění.

(6) „Nejlepší v současnosti osvědčená 
intervence“: léčebný režim používaný 
k léčbě, prevenci nebo diagnostice choroby 
nebo onemocnění v souladu se 
spolehlivými vědeckými důkazy, jež jsou 
v současnosti k dispozici.
(Horizontální pozměňovací návrh, který 
se týká celého textu. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Pojem „běžná klinická praxe“ je příliš neurčitý a měl by být nahrazen pojmem z Helsinské 
deklarace (článek 32): „nejlepší v současnosti osvědčená intervence). Tento pozměňovací 
návrh platí pro celé znění návrhu.

Pozměňovací návrh 219
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Nejlepší v současnosti osvědčená 
intervence: standard vycházející z 
nejnovějších vědeckých poznatků a 
důkazů;

Or. en

Odůvodnění

Tento standard musí být zaveden v zájmu bezpečnosti pacientů a prosazování nové a skutečně 
lepší léčby. Nové léčivé přípravky by měly být standardně zkoumány ve srovnání s nejlepší 
v současnosti osvědčenou léčbou a s využitím placeba nebo absence léčby pouze v případech, 
kdy jiná léčba neexistuje. Tento text vychází z článku 32 Helsinské deklarace z roku 2008.
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Pozměňovací návrh 220
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) „Hodnocený léčivý přípravek pro 
moderní terapii“: hodnocený léčivý 
přípravek, který je léčivým přípravkem pro 
moderní terapii podle definice v čl. 2 odst. 
1 nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1394/2007.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

„Léčivý přípravek pro moderní terapii“ je ve zbývající části nařízení vypuštěn, a této definice
tedy již není zapotřebí.

Pozměňovací návrh 221
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) „Etická komise“: nezávislý orgán v 
členském státě, který se skládá ze 
zdravotnických pracovníků, osob bez 
lékařského vzdělání a alespoň jednoho 
dobře informovaného pacienta s širokými 
zkušenostmi z klinických hodnocení nebo 
jeho zástupce, jehož úkolem je chránit 
práva, bezpečnost a dobré životní 
podmínky subjektů podílejících se na 
klinických hodnoceních a zaručit 
veřejnosti takovou ochranu;

Or. es
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Pozměňovací návrh 222
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) „Členský stát podávající zprávu“: 
členský stát, který koordinuje a 
dokumentuje posouzení žádosti o povolení 
nebo významné změny týkající se nejméně 
tří členských států, jež byla podána podle 
kapitol II a III tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

V nařízení je nutné vymezit „členský stát podávající zprávu“. Návrh nařízení například při 
přiznávání úlohy členského státu podávajícího zprávu pro posouzení podle části 1 nerozlišuje, 
zda se hodnocení týká jednoho či více členských států. .

Pozměňovací návrh 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
která je provedena po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v článcích 8, 14, 19, 20 a 23 a 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost nebo práva subjektů 
hodnocení nebo na spolehlivost a 
robustnost údajů získaných v rámci 
klinického hodnocení.

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
včetně změny počtu zúčastněných 
subjektů, která je provedena po oznámení 
rozhodnutí uvedeného v článcích 8, 14, 19, 
20 a 23 a která by mohla mít významný 
dopad na bezpečnost nebo práva subjektů 
hodnocení nebo na spolehlivost a obsáhlost
údajů získaných v rámci klinického 
hodnocení, nebo by mohla změnit výklad 
vědeckých dokumentů použitých na 
podporu provedení hodnocení, nebo 
jakákoli jiná významná změna kteréhokoli 
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aspektu klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré změny v provádění, uspořádání, metodice, počtu zúčastněných subjektů, hodnocených 
nebo pomocných léčivých přípravků klinických hodnocení po udělení schválení mohou 
znehodnotit spolehlivost a obsáhlost údajů. Proto byla znovu zavedena přesnější formulace 
z čl. 10 písm. a) směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 224
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
která je provedena po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v článcích 8, 14, 19, 20 a 23 a 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost nebo práva subjektů 
hodnocení nebo na spolehlivost a 
robustnost údajů získaných v rámci 
klinického hodnocení.

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
která je provedena po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v článcích 8, 14, 19, 20 a 23 a 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost, práva nebo kvalita 
života subjektů hodnocení nebo na
spolehlivost a obsáhlost údajů získaných v 
rámci klinického hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu souladu s článkem 3 navrhovaného nařízení.

Pozměňovací návrh 225
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
jakéhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
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která je provedena po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v článcích 8, 14, 19, 20 a 23 a 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost nebo práva subjektů 
hodnocení nebo na spolehlivost a 
robustnost údajů získaných v rámci 
klinického hodnocení.

která je provedena po oznámení rozhodnutí 
uvedeného v článcích 8, 14, 19, 20 a 23 a 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost, práva nebo kvalita 
života subjektů hodnocení nebo na 
spolehlivost a obsáhlost údajů získaných v 
rámci klinického hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 226
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) „Zadavatel“: osoba, společnost, 
instituce nebo organizace, která přebírá 
odpovědnost za zahájení a řízení
klinického hodnocení.

(13) „Zadavatel“: osoba, společnost, 
instituce nebo organizace, která přebírá 
odpovědnost za zahájení, řízení nebo
financování klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Má-li se předejít tomu, že odpovědnost zadavatele bude přesunuta jinam, je nutné znovu 
použít definici ze směrnice 2001/20/ES, která rovněž zahrnuje osobu, společnost, instituci 
nebo organizaci, která klinické hodnocení financuje.

Pozměňovací návrh 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) „Zkoušející“: osoba odpovědná za 
provádění klinického hodnocení v místě 
klinického hodnocení.

(14) „Zkoušející“: fyzická osoba, jejíž 
úroveň vzdělání nebo zkušeností odpovídá 
úrovni stanovené v článku 46 tohoto 
nařízení a která je odpovědná za 
provádění klinického hodnocení v místě 
klinického hodnocení;

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu větší soudržnosti by měla být upřesněna definice zkoušejícího a měla by být uvedena 
do souladu s definicí zkoušejícího, která je použita v pokynech pro správnou klinickou praxi 
Mezinárodní konference pro harmonizaci.

Pozměňovací návrh 228
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) „Hlavní zkoušející“: zkoušející 
odpovědný za tým zkoušejících, kteří 
provádějí klinické hodnocení na jednom 
místě;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení nevymezuje různé kategorie zkoušejících. Pojem „hlavní zkoušející“ 
definovaný v pokynech pro správnou klinickou praxi Mezinárodní konference pro 
harmonizaci je však důležitý a je systematicky používán ve všech protokolech pokusu.

Pozměňovací návrh 229
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 14 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) „Koordinující zkoušející“: 
zkoušející odpovědný za koordinaci 
klinického hodnocení prováděného 
v několika centrech v jednom či více 
dotčených členských státech;

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení nevymezuje různé kategorie zkoušejících. Pojem „koordinující zkoušející“ 
definovaný v pokynech pro správnou klinickou praxi Mezinárodní konference pro 
harmonizaci je však důležitý a je systematicky používán ve všech protokolech pokusu.

Pozměňovací návrh 230
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) „Subjekt hodnocení“: osoba, která se 
účastní klinického hodnocení buď jako 
příjemce hodnoceného léčivého přípravku, 
nebo jako člen kontrolní skupiny.

(15) „Subjekt hodnocení“: osoba, která se 
svobodně a dobrovolně účastní klinického 
hodnocení buď jako příjemce hodnoceného 
léčivého přípravku, nebo jako člen 
kontrolní skupiny.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Helsinskou deklarací o etických zásadách pro lékařský výzkum zahrnující lidské 
bytosti vydanou Světovou lékařskou asociací a čl. 29 odst. 1 navrhovaného nařízení musí být 
rozhodnutí pro účast na klinickém hodnocení 
učiněno svobodně a dobrovolně.

Pozměňovací návrh 231
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) „Nezletilý“: subjekt hodnocení, který 
podle právních předpisů dotčeného 
členského státu nedosáhl věku právní 
způsobilosti pro udělení informovaného 
souhlasu.

(16) „Nezletilý“: subjekt hodnocení, který
patří k pediatrické populaci dle definice 
uvedené v nařízení (ES) č. 1901/2006 o 
léčivých přípravcích pro pediatrické 
použití;

Or. en

Odůvodnění

Původní definice není v souladu s nařízením (ES) č. 1901/2006, se směrnicí 2010/84/ES a 
evropskými etickými doporučeními, ES 2008, s čl. 1 odst. 27 správné klinické praxe 
Mezinárodní konference o harmonizaci a Mezinárodní úmluvou o právech dítěte.

Pozměňovací návrh 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) „Nezpůsobilý subjekt hodnocení“: 
subjekt hodnocení, který není podle 
právních předpisů dotčeného členského 
státu právně způsobilý udělit informovaný 
souhlas z jiných důvodů než kvůli 
nedosažení věku právní způsobilosti pro 
udělení informovaného souhlasu.

(17) „Nezpůsobilý subjekt hodnocení“: 
subjekt hodnocení, který není podle 
právních předpisů dotčeného členského 
státu právně či fakticky způsobilý udělit 
informovaný souhlas.

Or. fr

Odůvodnění

Tato definice zahrnuje pouze právně nezpůsobilé subjekty hodnocení, čímž vylučuje ostatní 
kategorie nezpůsobilých osob, které vymezují vnitrostátní právní předpisy a pro něž jsou 
stanovena zvláštní pravidla udělení souhlasu. Například ve francouzském právu se rozlišují 
osoby nezpůsobilé právně (osoby, jimž byl ustanoven opatrovník, nebo osoby nezletilé) a 
osoby bez faktické způsobilosti (v důsledku poruchy kognitivních funkcí). Každá kategorie 
nezpůsobilých osob má odlišná ustanovení.
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Pozměňovací návrh 233
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) „Subjekt ze zranitelné skupiny“: 
subjekt hodnocení, který ve vztahu ke 
klinickému hodnocení patří k obzvláště 
ohrožené skupině obyvatel, a to v 
důsledku lékařských, sociálních nebo 
ekonomických podmínek;

Or. es

Pozměňovací návrh 234
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „Informovaný souhlas“: postup, 
kterým subjekt hodnocení dobrovolně 
potvrzuje svou ochotu účastnit se 
příslušného hodnocení poté, co byl 
informován o všech aspektech hodnocení, 
které mají význam pro rozhodnutí subjektu 
hodnocení účastnit se.

(19) „Informovaný souhlas“: postup, 
kterým subjekt hodnocení dobrovolně 
potvrzuje svou ochotu účastnit se 
příslušného hodnocení poté, co byl náležitě 
a v souladu s právními předpisy 
dotčeného členského státu informován o 
všech aspektech hodnocení, které mají 
význam pro rozhodnutí subjektu hodnocení 
účastnit se.

Or. fr

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 235
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „Informovaný souhlas“: postup, 
kterým subjekt hodnocení dobrovolně 
potvrzuje svou ochotu účastnit se 
příslušného hodnocení poté, co byl 
informován o všech aspektech hodnocení, 
které mají význam pro rozhodnutí subjektu 
hodnocení účastnit se.

(19) „Informovaný souhlas“: postup, 
kterým subjekt hodnocení svobodně 
a dobrovolně potvrzuje svou ochotu 
účastnit se příslušného hodnocení poté, co 
byl informován o všech aspektech 
hodnocení, které mají význam pro 
rozhodnutí subjektu hodnocení účastnit se.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s Helsinskou deklarací o etických zásadách pro lékařský výzkum za účasti lidských 
subjektů vydanou Světovou lékařskou asociací a čl. 29 odst. 1 navrhovaného nařízení musí 
být rozhodnutí pro účast na klinickém hodnocení učiněno svobodně a dobrovolně.

Pozměňovací návrh 236
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) „Informovaný souhlas“: proces, 
kterým, je-li to vhodné, nezletilá osoba 
souhlasí s účastí na určitém hodnocení, 
poté, co spolu se svými rodiči obdržela 
odpovídající a přizpůsobené informace, a 
jímž se nezletilá osoba zapojuje do diskuzí 
a rozhodovacího procesu, s cílem 
respektovat rozvíjející se schopnosti dětí.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) „Protokol“: dokument, který popisuje 
cíle, uspořádání, metodiku, statistické 
rozvahy a organizaci klinického hodnocení.

(20) „Protokol“: dokument, který popisuje 
cíle, uspořádání, metodiku, statistické 
rozvahy a organizaci klinického 
hodnocení; pojem protokol se vztahuje na 
protokol, jeho následné verze a na změny 
v protokolu;

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zajištěno právo subjektu na informace v případě změn protokolu, je nutné opětovné 
zavedení definice protokolů ze směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 238
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) „Zahájení klinického hodnocení“: 
první nábor potenciálního subjektu 
hodnocení, pokud není v protokolu 
stanoveno jinak.

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) „Závažná nežádoucí příhoda“: každá 
nepříznivá změna zdravotního stavu, která 
při jakékoliv dávce vyžaduje hospitalizaci 
nebo prodloužení probíhající hospitalizace, 

(29) „Závažná nežádoucí příhoda“: každá 
nepříznivá změna zdravotního stavu nebo 
jiná příhoda, již zkoušející v rámci
hodnocení považuje za závažnou, která při 
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má za následek trvalé či významné 
poškození zdraví či pracovní neschopnost, 
nebo jde o vrozenou anomálii či vrozenou 
vadu, ohrožuje život nebo způsobí smrt.

jakékoliv dávce vyžaduje hospitalizaci 
nebo prodloužení probíhající hospitalizace, 
má za následek trvalé či významné 
poškození zdraví či pracovní neschopnost, 
nebo jde o vrozenou anomálii či vrozenou 
vadu, ohrožuje život nebo způsobí smrt.

Or. fr

Pozměňovací návrh 240
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) „Nežádoucí účinek“: reakce na 
léčivý přípravek, která je nepříznivá 
a nezamýšlená;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 30 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30b) „Zpráva o klinické studii“: zpráva 
obsahující veškeré výsledky a doplňující 
údaje, včetně úplného protokolu a jeho 
případných následných změn, plán 
statistické analýzy, souhrn údajů o 
účinnosti a bezpečnosti týkající se 
veškerých výsledků a individuální 
anonymizované údaje o pacientech v 
podobě tabulek a seznamů, v nichž lze 
snadno vyhledávat.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu navrženého zpravodajkou, 
nicméně v zájmu zajištění úplné transparentnosti je nutné do zprávy o klinické studii zahrnout 
veškeré výsledky a doplňující údaje k těmto výsledkům. Vyhledávání je nezbytným 
požadavkem, který zajistí snadné nalezení důležitých údajů.

Pozměňovací návrh 242
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 30 – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30 c) „Etická komise“: nezávislý orgán 
členského státu tvořený zdravotnickými 
pracovníky a osobami bez lékařského 
vzdělání, jejichž odpovědností je chránit 
práva, bezpečnost a kvalitu života 
subjektů účastnících se hodnocení a 
zaručit veřejnosti takovou ochranu, mimo
jiné vyjádřením stanoviska k protokolu 
hodnocení, vhodnosti zkoušejících, 
přiměřenosti zařízení, k metodám a 
dokumentům, které jsou používány k 
informování subjektů hodnocení a 
k získání jejich informovaného souhlasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jsou chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů hodnocení, a

– jsou chráněna práva, důstojnost, 
bezpečnost a kvalita života subjektů 
hodnocení, a

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s bodem odůvodnění 2 směrnice 2001/20: „přijaté zásady pro provádění klinických 
hodnocení na lidech jsou založeny na ochraně lidských práv a lidské důstojnosti s ohledem na 
využití biologie a medicíny....“

Pozměňovací návrh 244
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jsou chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů hodnocení, a

jsou chráněna práva, důstojnost, 
bezpečnost a kvalita života subjektů 
hodnocení, a

Or. sl

Pozměňovací návrh 245
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posouzení etické přijatelnosti klinického 
hodnocení přineslo kladný výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– údaje získané v klinickém hodnocení – lze očekávat, že údaje získané v 
klinickém hodnocení budou spolehlivé a 
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budou spolehlivé a robustní. obsáhlé.

Or. fr

Odůvodnění

Před zahájením hodnocení nemůže být známo, zda získané údaje budou spolehlivé a obsáhlé.

Pozměňovací návrh 247
Christel Schaldemose

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– hodnocení odpovídá potřebám terapie a 
veřejného zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– bylo vydáno stanovisko 
institucionálního přezkumného 
výboru/nezávislé etické komise.

Or. en

Odůvodnění

Schválení ze strany etické komise je důležitou součástí hlavních všeobecně platných pravidel
pro výzkum na lidech, a nejinak tomu je u Helsinské deklarace či Úmluvy z Ovieda, a rovněž
představuje klíčové ustanovení směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 249
Elena Oana Antonescu
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– posouzení etické přijatelnosti klinického 
hodnocení přineslo kladný výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– údaje získané v klinickém hodnocení 
doplňují prokazatelně chybějící vědecké 
poznatky, které není možno získat jinými 
prostředky.

Or. en

Odůvodnění

Kvalitní a etická klinická hodnocení by měla být navržena tak, aby vedla k získání údajů 
relevantních pro vědecké poznatky o člověku a o prostředcích ke zlepšení jeho zdravotního 
stavu, a tyto poznatky by měly být uchovávány pro budoucí potřebu. Neměl by být prováděn 
nový výzkum, pokud je v době jeho zahájení možné na otázky, které hodlá řešit, získat 
uspokojivé odpovědi ze stávajících podkladů.

Pozměňovací návrh 251
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 87 a smluvní
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aspekty, které může být nutné posoudit 
odděleně, povolení uvedené v této kapitole
postačí k zahájení klinického hodnocení v
dotčeném členském státě.
U klinických hodnocení, která rovněž 
spadají do působnosti příslušné části 
[nařízení o zdravotnických prostředcích a 
zdravotnických prostředcích in vitro], se 
nevyžaduje další postup předložení a 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že povolení v souladu s tímto nařízením by mělo být dostatečné k zahájení
hodnocení (neměly by být požadovány a zaváděny další specifické kroky v jednotlivých 
zemích). Činnost regulačních orgánů by rovněž měla být koordinovaná, aby u klinických 
hodnocení, na něž se vztahuje několik právních předpisů, nebylo nutné několikrát podávat 
žádost a získávat registraci. K tomu účelu (viz pozměňovací návrh k článku 77) dále 
navrhujeme změnu článku 77.

Pozměňovací návrh 252
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Etická komise

1. Povolení klinického hodnocení nelze 
udělit před tím, než nezávislá etická 
komise vydá pro klinické hodnocení 
kladné rozhodnutí. Etická komise zejména 
posuzuje dodržování požadavků 
stanovených v kapitole V, článcích 46 a
47 a v kapitole XII.
2. Etická komise zajistí, aby byla 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů hodnocení. Ve vztahu 
k výzkumnému pracovníku a zadavateli je 
komise nezávislá a nepodléhá ani 
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žádnému jinému nepatřičnému vlivu. 
Musí jednat v souladu s právními předpisy
státu nebo států, v nichž má výzkum
proběhnout, a dodržovat veškeré příslušné 
mezinárodní normy a standardy. Etická 
komise se skládá z přesně daného počtu 
členů a náhradníků, k nimž patří 
zdravotničtí pracovníci, laické osoby 
a alespoň jeden zkušený, dobře 
informovaný pacient nebo jeho zástupce, 
kteří společně disponují odpovídajícími 
kvalifikacemi a zkušenostmi k 
přezkoumání a hodnocení vědeckých, 
lékařských a etických aspektů navrženého 
hodnocení.
3. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k vytváření etických komisí a k 
usnadnění jejich práce. Členské státy 
zveřejní počet členů a náhradníků etické 
komise a jejich jména a povolání a 
Evropské komisi podají informace o 
složení etické komise a zahájení činnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
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, Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Etická komise

1. Povolení klinického hodnocení nelze 
udělit před tím, než nezávislá etická 
komise vydá pro klinické hodnocení 
kladné rozhodnutí. Etická komise zejména 
posuzuje dodržování požadavků 
stanovených v kapitole V, článcích 46 a
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47 a v kapitole XII.
2. Etická komise zajistí, aby byla 
chráněna práva, bezpečnost a kvalita 
života subjektů hodnocení. Ve vztahu 
k výzkumnému pracovníku a zadavateli je 
komise nezávislá a nepodléhá ani 
žádnému jinému nepatřičnému vlivu. 
Musí jednat v souladu s právními předpisy
státu nebo států, v nichž má výzkum
proběhnout, a dodržovat veškeré příslušné 
mezinárodní normy a standardy. Etická 
komise se skládá z přiměřeného počtu 
členů, kteří společně disponují 
odpovídajícími kvalifikacemi a 
zkušenostmi k přezkoumání a hodnocení 
vědeckých, lékařských a etických aspektů 
navrženého hodnocení.
3. Členské státy přijmou opatření 
nezbytná k vytváření etických komisí a k 
usnadnění jejich práce.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení nejvyšší možné ochrany subjektu hodnocení je nutné, aby povolení ze strany 
členských států bylo podmíněno rozhodnutím interdisciplinární a nezávislé etické komise, 
která nese odpovědnost v souladu s vnitrostátními právními předpisy dle požadavků směrnice 
2001/20/ES. Záporné rozhodnutí etické komise musí nutně vést k tomu, že povolení klinického 
hodnocení nebude uděleno.

Pozměňovací návrh 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Etická komise

Povolení k provedení klinického 
hodnocení může příslušný orgán 
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dotčeného členského státu udělit pouze v 
případě, že k tomu udělila souhlas 
dotčená etická komise.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů Helsinské deklarace, tedy chránit práva, bezpečnost a kvalitu života 
lidských subjektů, je nutné, aby povolení ze strany členských států bylo podmíněno 
rozhodnutím interdisciplinární a nezávislé etické komise, která nese odpovědnost v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy. Záporné rozhodnutí etické komise musí nutně vést k tomu, 
že povolení nebude uděleno.

Pozměňovací návrh 255
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4b
Toxikologická zkouška

Ochrana subjektů hodnocení je zaručena 
posuzováním rizik na základě výsledků 
toxikologických zkoušek, které předchází 
každému klinickému hodnocení a 
zahrnuje použití neregistrovaného 
hodnoceného léčivého přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Toxikologická zkouška, která předchází každému klinickému hodnocení byla obsažena ve 
směrnici 2001/20/ES, avšak v tomto návrhu se na ni pouze odkazuje. Tragické případy, jako 
byl například TGN1412, dokládají nutnost zachovat znění směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 256
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem získání povolení předloží 
zadavatel dotčeným členským státům, v 
nichž zamýšlí klinické hodnocení provádět, 
dokumentaci k žádosti prostřednictvím 
portálu uvedeného v článku 77 (dále jen 
„portál EU“).

1. Za účelem získání povolení k provádění 
veškerých klinických hodnocení v Unii 
předloží zadavatel dotčeným členským 
státům, v nichž zamýšlí klinické hodnocení 
provádět, dokumentaci k žádosti 
prostřednictvím portálu uvedeného v 
článku 77 (dále jen „portál EU“).

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění, že postup podávání jediné žádosti se týká jak klinických studií 
prováděných v několika členských státech, tak i těch, které se provádějí pouze v jednom 
členském státě.

Pozměňovací návrh 257
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem získání povolení předloží 
zadavatel dotčeným členským státům, v 
nichž zamýšlí klinické hodnocení provádět, 
dokumentaci k žádosti prostřednictvím 
portálu uvedeného v článku 77 (dále jen 
„portál EU“).

1. Za účelem získání povolení předloží 
zadavatel dotčeným členským státům, v 
nichž zamýšlí klinické hodnocení provádět, 
dokumentaci k žádosti prostřednictvím 
portálu uvedeného v článku 77 (dále jen 
„portál EU“). V této fázi není 
dokumentace přístupná veřejnosti na 
portálu EU. Bude zveřejněna až po 
dokončení posuzování I. části uvedené v
článku 6 tohoto nařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 258
Roberta Angelilli
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Před podáním žádosti by si měl zadavatel 
opatřit jedinečné číslo EudraCT z 
databázového systému Společenství pro 
klinická hodnocení (EudraCT) postupem 
popsaným v současném znění Podrobných 
pokynů k Evropské databázi pro klinická 
hodnocení (EudraLex, svazek 10)

Or. en

Odůvodnění

Přidělování čísla EudraCT z databázového systému funguje od roku 2004. Nařízení by tento 
postup nemělo ignorovat.

Pozměňovací návrh 259
Dagmar Roth-Behrendt

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel navrhne jeden z dotčených 
členských států jako členský stát 
podávající zprávu.

Členský stát podávající zprávu se vybírá 
z těch pěti dotčených členských států, 
v nichž žije většina subjektů podílejících 
se na daném klinickém hodnocení. Toto 
rozhodnutí musí být přijato v souladu s 
postupem, který Komise vypracuje, 
stanoví a řídí. Postup rozhodování zajistí, 
aby vybraný členský stát podávající zprávu 
měl kapacity a vědeckou infrastrukturu 
pro případné posouzení daného 
klinického hodnocení.

Or. en



PE506.159v02-00 44/81 AM\929471CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 260
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel navrhne jeden z dotčených 
členských států jako členský stát 
podávající zprávu.

Dotčené členské státy určí, který stát bude
členským státem podávajícím zprávu, a to 
stanoveným postupem a na základě 
objektivních kritérií, která stanovuje 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zavést srozumitelný a transparentní postup pro určení členského státu podávajícího 
zprávu, což lze uskutečnit např. pomocí organizační tabulky, která určí odpovědný členský 
stát podávající zprávu, nebo na základě předpokládaného počtu subjektů studií a studijních
center v daném členském státě. Je to nutné zejména s ohledem na to, že v souvislosti s 
navrhovanou přípravou části I zprávy o posouzení je pozornost soustředěna na členský stát 
podávající zprávu a že by to také bylo výhodou kvůli přijetí navrhovaného klinického
hodnocení v daném členském státě.

Pozměňovací návrh 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel navrhne jeden z dotčených 
členských států jako členský stát 
podávající zprávu.

Do šesti dnů po předložení dokumentace k 
žádosti členské státy společně určí členský 
stát podávající zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Návrh dává zadavatelům možnost vybírat si členský stát podávající zprávu tak, aby se vyhnuli 
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státům s kritičtějším postojem nebo upřednostnili státy s kapacitou přetíženou vysokým 
počtem předložených dokumentací. To je ještě zhoršováno zásadou tichého souhlasu. Členské 
státy vytvořily platformy spolupráce, k nimž patří například skupina pro usnadnění klinických 
hodnocení, aby se dohodly na společných zásadách a kritériích pro harmonizaci rozhodnutí o 
posouzení klinických hodnocení a správních procesů. Tato platforma může členským státům 
pomoci k dohodě na společných výběrových kritériích pro výběr členského státu podávajícího 
zprávu.

Pozměňovací návrh 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Zadavatel navrhne jeden z dotčených 
členských států jako členský stát podávající 
zprávu.

Zadavatel navrhne jeden z dotčených 
členských států jako členský stát podávající 
zprávu. Členské státy mají možnost zvolit 
za členský stát podávající zprávu jednoho 
ze svých řad.

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, 
dohodne se s jiným dotčeným členským 
státem, že členským státem podávajícím 
zprávu bude tento jiný dotčený členský 
stát. Pokud žádný dotčený členský stát 
nepřijme funkci členského státu 
podávajícího zprávu, bude členským 
státem podávajícím zprávu členský stát 
navržený zadavatelem.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 264
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. 5 – odst. 1 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, 
dohodne se s jiným dotčeným členským 
státem, že členským státem podávajícím 
zprávu bude tento jiný dotčený členský 
stát. Pokud žádný dotčený členský stát 
nepřijme funkci členského státu 
podávajícího zprávu, bude členským 
státem podávajícím zprávu členský stát 
navržený zadavatelem.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh souvisí s čl. 5 odst. 1 a 2: Je třeba zavést srozumitelný a transparentní postup pro 
určení členského státu podávajícího zprávu, což lze uskutečnit např. pomocí organizační 
tabulky, která určí odpovědný členský stát podávající zprávu, nebo na základě
předpokládaného počtu subjektů studií a studijních center v daném členském státě. Je to nutné 
zejména s ohledem na to, že v souvislosti s navrhovanou přípravou části I zprávy o posouzení 
je pozornost soustředěna na členský stát podávající zprávu a že by to také bylo výhodou kvůli 
přijetí navrhovaného klinického hodnocení v daném členském státě.

Pozměňovací návrh 265
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – třetí pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, 
dohodne se s jiným dotčeným členským 
státem, že členským státem podávajícím 
zprávu bude tento jiný dotčený členský 
stát. Pokud žádný dotčený členský stát 
nepřijme funkci členského státu 
podávajícího zprávu, bude členským 
státem podávajícím zprávu členský stát 
navržený zadavatelem.

Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, 
dohodne se s jiným dotčeným členským 
státem, že členským státem podávajícím 
zprávu bude tento jiný dotčený členský 
stát. Pokud žádný dotčený členský stát 
nepřijme funkci členského státu 
podávajícího zprávu, bude členským 
státem podávajícím zprávu členský stát 
navržený zadavatelem, s výjimkou situace, 
kdy členský stát navržený pro podávání 
zprávy může doložit, že nemá dostatečnou 
kapacitu k tomu, aby tento úkol splnil 
uspokojivým způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud zadavatel předloží dokumentaci 
k žádosti pouze jednomu z dotčených 
členských států, pak se tento členský stát 
automaticky stává členským státem 
podávajícím zprávu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 267
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti dnů po předložení dokumentace 
k žádosti oznámí členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu 
zadavateli prostřednictvím portálu EU tyto 
skutečnosti:

2. Do šesti kalendářních dnů po předložení 
dokumentace k žádosti oznámí členský stát 
navržený jako členský stát podávající 
zprávu zadavateli prostřednictvím portálu 
EU tyto skutečnosti:

Or. fr

Odůvodnění

Návrh nařízení by měl používat kalendářní dny, nikoli dny pracovní. Dodržování lhůt, které je 
jedním z faktorů podporujících konkurenceschopnost evropského klinického výzkumu, závisí 
na efektivní spolupráci mezi dotčenými členskými státy. Státní svátky má každý členský stát 
jindy, tudíž pokud by se v rámci postupu vycházelo z pracovních dnů, vedlo by to v dotčených 
členských státech ke zpožděním v ověřování, posuzování a přijímání nejrůznějších rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti dnů po předložení
dokumentace k žádosti oznámí členský 
stát navržený jako členský stát podávající 
zprávu zadavateli prostřednictvím portálu 
EU tyto skutečnosti:

2. Do patnácti dnů po jmenování daného 
členského státu členský stát oznámí
zadavateli prostřednictvím portálu EU tyto 
skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Příliš krátké lhůty s sebou nesou riziko, že členské státy nebudou schopny pečlivě přezkoumat 
dokumentaci pro hodnocení. Například kvalifikace klinického hodnocení jako 
„nízkointervenčního“ vyžaduje podrobné a pečlivé posouzení protokolu pokusu. V souladu se 
zkušenostmi členských států v rámci dobrovolného harmonizačního postupu (VHP) pro 
schvalování mnohonárodních klinických hodnocení jsou navrhované lhůty pro členské státy 
příliš krátké a málo flexibilní.
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Pozměňovací návrh 269
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. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do šesti dnů po předložení dokumentace 
k žádosti oznámí členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu 
zadavateli prostřednictvím portálu EU tyto 
skutečnosti:

2. Do čtrnácti dnů po předložení 
dokumentace k žádosti oznámí členský stát 
navržený jako členský stát podávající 
zprávu zadavateli prostřednictvím portálu 
EU tyto skutečnosti:

Or. en

Odůvodnění

Má-li být zjištěno, zda je studie „nízkointervenčním klinickým hodnocením“, může být
nezbytné provést podrobné posouzení, které nelze dokončit za šest dní. Např. podle čl. 2 
odst. 3 musí být stanoveny podmínky registrace hodnoceného léčivého přípravku a jejich
použití coby standardní léčby v daných členských státech a rovněž posoudit míru rizika a
zátěže pro subjekty studie. Toto posouzení může být složité, např. v případě onkologických
studií, a může vyžadovat pomoc externích odborníků. U tohoto oznámení by tedy mělo být 
stanoveno 14 dnů.

Pozměňovací návrh 270
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zda je členským státem podávajícím 
zprávu, nebo který jiný dotčený členský 
stát je členským státem podávajícím 
zprávu;

(a) který stát je členským státem 
podávajícím zprávu;

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k čl. 5 odst. druhý pododstavec 
(Členské státy určí, který stát bude členským státem podávajícím zprávu, a to na základě 
objektivních kritérií, která stanovuje Komise).

Pozměňovací návrh 271
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. d)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) zda je klinické hodnocení, v případech, 
kdy to tvrdí zadavatel, nízkointervenčním 
klinickým hodnocením.

(d) zda je riziko klinického hodnocení, v 
případech, kdy to tvrdí zadavatel, střední 
nebo nízké.

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – písm. e) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) číslo registrace klinického hodnocení 
na portálu EU.

Or. en

Odůvodnění

Číslo registrace, specifický identifikátor, který se podobá rejstříku stávající databáze 
EudraCT, by usnadnilo spolupráci mezi členskými státy na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh 273
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou, klinické hodnocení se 
považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za nízkointervenční klinické 
hodnocení a členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu je členským 
státem podávajícím zprávu.

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou, klinické hodnocení se 
považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za klinické hodnocení se 
středním nebo nízkým rizikem a členský 
stát navržený jako členský stát podávající 
zprávu je členským státem podávajícím 
zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou, klinické hodnocení se 
považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za nízkointervenční klinické 
hodnocení a členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu je členským 
státem podávajícím zprávu.

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou a klinické hodnocení 
se považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za nízkointervenční klinické 
hodnocení.

Or. en
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Odůvodnění

Odpovídá pozměněnému čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 275
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, 
o jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou, klinické hodnocení se 
považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za nízkointervenční klinické 
hodnocení a členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu je členským 
státem podávajícím zprávu.

3. Pokud členský stát stanovený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, uvede na portálu EU 
důvody zpoždění a novou lhůtu pro 
oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Postup tichého souhlasu je na úkor bezpečnosti pacientů, neboť standardně poskytuje nejnižší
možnou úroveň ochrany (předpoklad nízkointervenčního hodnocení). Místo toho by členské 
státy měly udělovat výslovná povolení v souladu s požadavky směrnice 2001/20/ES. Sankce za
to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by měly odpovídat sankcím uloženým zadavateli
v případě nedodržení lhůt podle čl. 34 odst. 3 druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 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. 5 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli ve lhůtě uvedené v 
odstavci 2 neoznámí, klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, žádost se 
považuje za úplnou, klinické hodnocení se 
považuje, v případech, kdy to tvrdí 
zadavatel, za nízkointervenční klinické 
hodnocení a členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu je členským 
státem podávajícím zprávu.

3. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu uvedené 
skutečnosti zadavateli neoznámí do 
čtrnácti dnů, klinické hodnocení, o jehož 
povolení se žádá, se považuje za klinické 
hodnocení spadající do oblasti působnosti 
tohoto nařízení, žádost se považuje za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje, v 
případech, kdy to tvrdí zadavatel, za 
nízkointervenční klinické hodnocení a 
členský stát navržený jako členský stát 
podávající zprávu je členským státem 
podávajícím zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty stanovené v čl. 5 odst. 2 jsou příliš krátké.

Pozměňovací návrh 277
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu zjistí, že 
žádost není úplná, že klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, nespadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, nebo že 
klinické hodnocení není 
nízkointervenčním klinickým hodnocením, 
ačkoliv to tvrdí zadavatel, informuje o tom 
zadavatele prostřednictvím portálu EU a 
stanoví lhůtu nejvýše šesti dnů, aby 
umožnil zadavateli vznést připomínky 
nebo žádost prostřednictvím portálu EU 
doplnit.

4. Pokud členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu zjistí, že 
žádost není úplná, že klinické hodnocení, o 
jehož povolení se žádá, nespadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, nebo že 
klinické hodnocení není klinickým 
hodnocením se středním nebo nízkým 
rizikem, ačkoliv to tvrdí zadavatel, 
informuje o tom zadavatele 
prostřednictvím portálu EU a stanoví lhůtu 
nejvýše šesti dnů, aby umožnil zadavateli 
vznést připomínky nebo žádost 
prostřednictvím portálu EU doplnit.

Or. en
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Pozměňovací návrh 278
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy 
to tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát 
navržený jako členský stát podávající 
zprávu je členským státem podávajícím 
zprávu.

Pokud členský stát stanovený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů po obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, uvede na portálu EU 
vysvětlení a novou lhůtu pro oznámení.

Or. en

Odůvodnění

Postup tichého souhlasu je na úkor bezpečnosti pacientů, neboť standardně poskytuje nejnižší
možnou úroveň ochrany (předpoklad nízkointervenčního hodnocení). Místo toho by členské 
státy měly udělovat výslovná povolení v souladu s požadavky směrnice 2001/20/ES. Sankce za
to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by měly odpovídat sankcím uloženým zadavateli
v případě nedodržení lhůt podle čl. 34 odst. 3 druhý pododstavec.

Pozměňovací návrh 279
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
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skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do čtrnácti dnů od obdržení připomínek 
nebo doplněné žádosti, považuje se žádost 
za úplnou, klinické hodnocení se považuje 
za klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

Or. sl

Pozměňovací návrh 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do sedmi dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty stanovené v čl. 5 odst. 4 jsou příliš krátké.
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Pozměňovací návrh 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do pěti dnů od obdržení připomínek nebo 
doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční 
klinické hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá pozměněnému čl. 5 odst. 1. Příliš krátké lhůty s sebou nesou riziko, že členské státy 
nebudou schopny pečlivě přezkoumat dokumentaci pro hodnocení. Například kvalifikace 
klinického hodnocení jako „nízkointervenčního“ vyžaduje podrobné a pečlivé posouzení 
protokolu pokusu. Podle zkušeností, které členské státy získaly v rámci dobrovolného 
harmonizačního postupu (VHP) pro schvalování mnohonárodních klinických hodnocení, jsou 
navrhované lhůty pro členské státy příliš krátké a málo flexibilní.

Pozměňovací návrh 282
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 

Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu neoznámí zadavateli 
skutečnosti uvedené v odst. 2 písm. a) až d) 
do tří dnů od obdržení připomínek nebo 



AM\929471CS.doc 57/81 PE506.159v02-00

CS

doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za nízkointervenční
klinické hodnocení a členský stát navržený 
jako členský stát podávající zprávu je 
členským státem podávajícím zprávu.

doplněné žádosti, považuje se žádost za 
úplnou, klinické hodnocení se považuje za 
klinické hodnocení spadající do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, klinické 
hodnocení se považuje, v případech, kdy to 
tvrdí zadavatel, za klinické hodnocení se 
středním nebo nízkým rizikem a členský 
stát navržený jako členský stát podávající 
zprávu je členským státem podávajícím 
zprávu.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy 
jsou zadavateli oznámeny skutečnosti v 
souladu s odstavcem 2, rozumí datum 
ověření žádosti. Pokud zadavateli výše 
uvedené skutečnosti oznámeny nejsou, 
považuje se za datum ověření poslední den 
lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4.

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy 
jsou zadavateli oznámeny skutečnosti v 
souladu s odstavcem 2, rozumí datum 
přijetí žádosti. Pokud zadavateli výše 
uvedené skutečnosti oznámeny nejsou, 
považuje se za datum přijetí poslední den 
lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4.
(Tento pozměňovací návrh, jímž se „datum 
ověření“ nahrazuje „datem přijetí“, se 
vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Or. fr

Odůvodnění

Nahrazení výrazu „datum ověření“ za „datum přijetí“ je v prospěch lepšího porozumění 
popsaného postupu. Pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající úpravy v celém textu.)

Pozměňovací návrh 284
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy 
jsou zadavateli oznámeny skutečnosti v 
souladu s odstavcem 2, rozumí datum 
ověření žádosti. Pokud zadavateli výše 
uvedené skutečnosti oznámeny nejsou, 
považuje se za datum ověření poslední den 
lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4.

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy 
jsou zadavateli oznámeny skutečnosti v 
souladu s odstavcem 2, rozumí datum 
ověření žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh k čl. 5 odst. 3 a k čl. 5 odst. 4 třetí 
pododstavec.

Pozměňovací návrh 285
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy 
jsou zadavateli oznámeny skutečnosti v 
souladu s odstavcem 2, rozumí datum 
ověření žádosti. Pokud zadavateli výše 
uvedené skutečnosti oznámeny nejsou, 
považuje se za datum ověření poslední den 
lhůt uvedených v odstavcích 2 a 4.

5. Pro účely této kapitoly se datem, kdy je 
zadavateli v souladu s odstavcem 2 nebo 4 
oznámeno, že dokumentace k žádosti 
týkající se klinického hodnocení je úplná, 
rozumí datum ověření žádosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zpráva o posouzení je předložena 
prostřednictvím portálu EU a 
zpřístupněna veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva o posouzení bude veřejně dostupná v zájmu důvěry veřejnosti v povolovací proces.

Pozměňovací návrh 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Každý z dotčených členských států má 
možnost se rozhodnout, které aspekty částí 
I a II budou posouzeny etickou komisí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 288
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(i) předpokládané přínosy pro léčbu a 
veřejné zdraví při zohlednění všech těchto 
prvků:

i) předpokládané přínosy pro léčbu a 
veřejné zdraví, včetně předpokládaných 
přínosů pro subjekty hodnocení, při 
zohlednění všech těchto prvků:

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opodstatnění klinického hodnocení při 
zohlednění současného stavu vědeckých 
poznatků a skutečnosti, zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými za 
posuzování a registraci léčivých přípravků,

opodstatnění klinického hodnocení, včetně 
záruky toho, že skupiny subjektů, které se 
účastní hodnocení, představují – pokud 
jde o věk, pohlaví a to, zda jsou zdravotně 
v pořádku a zda se jedná o dobrovolníky 
nebo pacienty – populaci, která má být 
léčena, a zohlednění současného stavu 
vědeckých poznatků, nejlepší v 
současnosti osvědčené intervence a 
skutečnosti, zda bylo klinické hodnocení 
doporučeno nebo uloženo regulačními 
orgány odpovědnými za posuzování a 
registraci léčivých přípravků,

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh zpravodajky, avšak zajišťuje, že
při posuzování opodstatněnosti studie v části I postupu posuzování bude zohledněn věk, 
pohlaví, zdravotní stav, typ subjektu a nejlepší v současnosti osvědčené intervence.

Pozměňovací návrh 290
Esther de Lange

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opodstatnění klinického hodnocení při 
zohlednění současného stavu vědeckých 
poznatků a skutečnosti, zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými za 
posuzování a registraci léčivých přípravků,

opodstatnění klinického hodnocení při
zajištění toho, že skupiny subjektů 
účastnících se těchto hodnocení 
představují populaci, která má být léčena, 
včetně žen a starších lidí, a při zohlednění 
současného stavu vědeckých poznatků a 
skutečnosti, zda bylo klinické hodnocení 
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doporučeno nebo uloženo regulačními 
orgány odpovědnými za posuzování a 
registraci léčivých přípravků,

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opodstatnění klinického hodnocení při 
zohlednění současného stavu vědeckých 
poznatků a skutečnosti, zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými za 
posuzování a registraci léčivých přípravků,

opodstatnění klinického hodnocení při 
zajištění toho, aby účastníci hodnocení 
představovali cílovou skupinu léčivého 
přípravku, a při zohlednění současného 
stavu vědeckých poznatků a skutečnosti, 
zda bylo klinické hodnocení doporučeno 
nebo uloženo regulačními orgány 
odpovědnými za posuzování a registraci 
léčivých přípravků,

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– opodstatnění klinického hodnocení při 
zohlednění současného stavu vědeckých 
poznatků a skutečnosti, zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými za 
posuzování a registraci léčivých přípravků,

opodstatnění klinického hodnocení při 
zajištění toho, aby skupina relevantním 
způsobem odpovídala cílové populaci, 
která má být léčena, a při zohlednění 
současného stavu vědeckých poznatků a 
skutečnosti, zda bylo klinické hodnocení 
doporučeno nebo uloženo regulačními 
orgány odpovědnými za posuzování a 
registraci léčivých přípravků,



PE506.159v02-00 62/81 AM\929471CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku a randomizace, srovnávacího 
přípravku a sledovaných vlastností);

– spolehlivost a obsáhlost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku a randomizace, srovnávacího 
přípravku a sledovaných vlastností) a 
četnost výskytu zdravotního stavu, 
zejména u vzácných onemocnění (která 
postihují nejvýše pět osob z 10 000 
obyvatel) a velmi vzácných onemocnění 
(kde je četnost výskytu nejvýše jedna 
postižená osoba na 50 000 obyvatel);

Or. en

Odůvodnění

V případě vzácného onemocnění je obtížnost provedení klinického hodnocení nejčastěji dána 
nízkým počtem pacientů u daného onemocnění a velkou geografickou vzdáleností mezi nimi.

Pozměňovací návrh 294
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a 
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku a randomizace, srovnávacího 

– spolehlivost a obsáhlost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
vhodných statistických přístupů, stavu 
uspořádání a metodologie klinického 
hodnocení (včetně případné velikosti 
vzorku umožňující stratifikovanou 
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přípravku a sledovaných vlastností); analýzu podle věku a pohlaví, a včetně 
randomizace, srovnávacího přípravku a 
sledovaných vlastností); míra, do níž se 
klinické hodnocení zabývá otázkami, které 
pacienti považují za prioritní (včetně 
rozsahu a povahy zapojení pacientů do
uspořádání klinického hodnocení);

Or. en

Odůvodnění

Navržené rozdělení nemusí vždy být zcela relevantní (např. hodnocení provedené pouze u 
starší populace); mimo to z hlediska metodiky je počet použitelných faktorů pro rozdělení 
neomezený. Ve statistikách je často třeba se rozhodovat mezi potenciálními faktory pro 
rozdělení, k nimž mohou patřit biomarkery nebo předchozí léčba atd. Navrhujeme doplnit 
„případné“, a umožnit tak dostatečně flexibilní odůvodnění.

Pozměňovací návrh 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a 
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku a randomizace, srovnávacího 
přípravku a sledovaných vlastností);

– spolehlivost a obsáhlost údajů získaných 
v klinickém hodnocení na základě předem
určených primárních cílových parametrů 
a při zohlednění statistických přístupů, 
uspořádání a metodologie hodnocení 
(včetně velikosti vzorku a předem 
určených podskupin, které umožní 
stratifikovanou analýzu podle věku 
a pohlaví, a včetně randomizace, 
srovnávacího přípravku a sledovaných 
vlastností);

Or. en

Odůvodnění

Je důležité předem určit primární cílové parametry, a předejít tak manipulacím s výsledky. 
Údaje získané v klinických hodnoceních lze považovat za spolehlivé údaje s vysokou 
výpovědní hodnotou, pouze pokud přiměřeně odrážejí populační skupiny (např. ženy, starší 
osoby), které budou zkoumaný přípravek pravděpodobně užívat. Dále je nutné předem určit 
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podskupiny, a zajistit tak správný výklad a použití údajů.

Pozměňovací návrh 296
Riikka Manner

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolehlivost a robustnost údajů získaných 
v klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a 
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku a randomizace, srovnávacího 
přípravku a sledovaných vlastností);

spolehlivost a obsáhlost údajů získaných v 
klinickém hodnocení při zohlednění 
statistických přístupů, uspořádání a 
metodologie hodnocení (včetně velikosti 
vzorku pro cílenou skupinovou analýzu a 
randomizace, srovnávacího přípravku a 
sledovaných vlastností);

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– spolehlivost a robustnost údajů 
získaných v klinickém hodnocení při 
zohlednění statistických přístupů, 
uspořádání a metodologie hodnocení 
(včetně velikosti vzorku a randomizace, 
srovnávacího přípravku a sledovaných
vlastností);

– spolehlivost a obsáhlost údajů 
očekávaných od klinického hodnocení při 
zohlednění statistických přístupů, 
uspořádání a metodologie hodnocení 
(včetně velikosti vzorku a randomizace, 
srovnávacího přípravku a sledovaných 
vlastností);

Or. fr

Odůvodnění

Pojem „získané údaje“ je třeba nahradit pojmem „očekávané údaje“, jelikož v hodnotící fázi
ještě nebude známo, jaké údaje budou získány.
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Pozměňovací návrh 298
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– charakteristiky intervence ve srovnání s 
běžnou klinickou praxí,

– charakteristiky intervence ve srovnání 
s podmínkami stanovenými v článku 32 
Helsinské deklarace;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii – odrážka 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– riziko pro zdraví subjektu hodnocení
spojené se zdravotním stavem, v 
souvislosti s nímž je hodnocený léčivý 
přípravek zkoumán;

– riziko pro duševní či fyzické zdraví 
subjektu spojené se zdravotním stavem, v 
souvislosti s nímž je hodnocený léčivý 
přípravek zkoumán;

Or. sl

Pozměňovací návrh 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – bod ii – odrážka 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– život ohrožující a zneschopňující účinky 
některých onemocnění, jako jsou 
například některá vzácná a velmi vzácná 
onemocnění, pro jejichž léčbu existují 
omezené možnosti;

Or. en
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Odůvodnění

V případě vzácného onemocnění je obtížnost provedení klinického hodnocení nejčastěji dána 
nízkým počtem pacientů u daného onemocnění a velkou geografickou vzdáleností mezi nimi.

Pozměňovací návrh 301
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a) – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci posouzení aspektů, na něž se 
vztahují body i) a ii), členský stát 
podávající zprávu případně zohlední 
populační skupiny, jimiž se hodnocení 
zabývá.

Or. en

Odůvodnění

Zvláštnosti některých populačních skupin (podle pohlaví, věku atd.) se mohou týkat také 
aspektů, jako je relevantnost nebo rizika a obtíže pro subjekt, jež jsou uvedeny v bodě ii). 
Proto je navrhováno rozšířit působnost tohoto ustanovení a zohlednit populační skupiny při 
posuzování všech prvků uvedených v bodech i) a ii).

Pozměňovací návrh 302
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) přiměřenost návrhu na postup 
souhlasu a schválení v souladu s 
kapitolou V;

Or. en
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Pozměňovací návrh 303
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d b) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) soulad s požadavky na informovaný 
souhlas, jak je stanoveno v kapitole V;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. d c) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(dc) soulad se směrnicí 95/46/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 305
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2

2. Členský stát podávající zprávu 
vypracuje zprávu o posouzení. Posouzení 
aspektů uvedených v odstavci 1 tvoří část I 
zprávy o posouzení.

2. Členský stát podávající zprávu 
vypracuje zprávu o posouzení. Dotčený 
členský stát současně posoudí etické 
aspekty odstavce 1. Posouzení aspektů 
uvedených v odstavci 1 tvoří část I zprávy 
o posouzení, jejíž součástí bude posouzení 
etických aspektů, které zajistí členské státy 
zapojené do tohoto postupu.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Or. en
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Odůvodnění

Etické aspekty části I nelze oddělit od celkového posouzení.

Pozměňovací návrh 306
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách:

Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům, a to prostřednictvím 
portálu EU, který je uveden v článku 77 
tohoto nařízení, v těchto lhůtách:

Or. fr

Pozměňovací návrh 307
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavce -1 (nový) a 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely této kapitoly se za datum 
posouzení považuje datum, kdy je zpráva o 
posouzení předložena ostatním dotčeným 
členským státům, a za datum předložení 
zprávy se považuje datum, kdy je konečná 
zpráva o posouzení předložena zadavateli 
a ostatním dotčeným členským státům.

4. Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách:

Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách, jež 
zahrnují lhůty pro počáteční posouzení, 
pro společné posouzení a pro sloučení do 
konečné zprávy:
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Or. en

Odůvodnění

Proces posouzení musí být určitým způsobem strukturovaný a musí umožňovat počáteční 
posouzení členským státem podávajícím zprávu, které se předá všem dotčeným členským 
státům; ty pak mohou vyjádřit své připomínky (společné posouzení). Musí také poskytovat 
dostatek času, aby mohl členský stát podávající zprávu zapracovat připomínky dotčeného 
členského státu (sloučení připomínek). Tento postup zabrání zdvojování posuzování ze strany 
členského státu podávajícího zprávu a dotčeného členského státu a vyjasňuje úlohu členského 
státu podávajícího zprávu.

Pozměňovací návrh 308
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách:

4. Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách, které 
rovněž platí pro členské státy, jež jsou 
povinny zúčastněným stranám předložit 
své připomínky k etickým aspektům:

Or. en

Odůvodnění

Dotčené členské státy jsou povinny členskému státu podávajícímu zprávu předat své podněty k 
etickým otázkám.

Pozměňovací návrh 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 

4. Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
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závěrů zadavateli a ostatním dotčeným 
členským státům v těchto lhůtách:

závěrů, které již zahrnují stanoviska 
dotčené etické komise, zadavateli a 
ostatním dotčeným členským státům v 
těchto lhůtách:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přizpůsobit lhůty s cílem dotčeným subjektům členského státu podávajícího zprávu 
poskytnout čas na náležité posouzení, což platí i pro všechny dotčené členské státy, neboť ty 
jsou vyzvány ke sdělení připomínek před tím, než členský stát podávající zprávu zašle své 
posouzení zadavateli.

Pozměňovací návrh 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do 10 dnů od data ověření pro 
nízkointervenční klinická hodnocení;

(a) do 25 dnů, ale ne dříve než 15 dnů po 
přijetí úspěšně ověřené žádosti, pro 
nízkointervenční klinická hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přizpůsobit lhůty pro předložení části I zprávy o posouzení v souladu s čl. 14 odst. 3 
navrhovaného nařízení, a umožnit tak efektivní posouzení dokumentace k žádosti a 
připomínek od dotčených členských států. U písmen a) až c) by měla platit lhůta počínající 
přijetím úspěšně ověřené žádosti. Mají-li členské státy mít dostatek času, aby se v souladu s 
čl. 6 odst. 5 zapojily do posouzení přijatelnosti, je třeba stanovit minimální období pro 
přezkum.

Pozměňovací návrh 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do 10 dnů od data ověření pro 
nízkointervenční klinická hodnocení;

(a) do 20 dnů od data ověření pro 
nízkointervenční klinická hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přizpůsobit lhůty s cílem dotčeným subjektům členského státu podávajícího zprávu 
poskytnout čas na náležité posouzení, což platí i pro všechny dotčené členské státy, neboť ty 
jsou vyzvány ke sdělení připomínek před tím, než členský stát podávající zprávu zašle své 
posouzení zadavateli.

Pozměňovací návrh 312
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) do 10 dnů od data ověření pro 
nízkointervenční klinická hodnocení;

(a) do 10 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení s nízkým rizikem a klinická 
hodnocení se středním rizikem za použití 
léčebných režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy nebo pokyny 
ohledně standardní léčby;

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení s nízkým rizikem (avšak hodnocení se středním rizikem nikoli) by měla procházet 
rychlejším postupem posouzení, jelikož I. část posuzování by se měla zaměřit na protokol
(údaje o produktu jsou již k dispozici). To lze chápat jako pobídku, aby členské státy při 
posuzování protokolu spoléhaly na etické komise s tím, že příslušný orgán pouze obdrží 
oznámení, jelikož přípravek je používán v rámci schválené indikace.

Pozměňovací návrh 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
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Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) do 25 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení;

(b) do 35 dnů, ale ne dříve než 20 dnů po 
přijetí úspěšně ověřené žádosti, pro 
klinická hodnocení jiná než 
nízkointervenční klinická hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přizpůsobit lhůty pro předložení části I zprávy o posouzení v souladu s čl. 14 odst. 3 
navrhovaného nařízení, a umožnit tak efektivní posouzení dokumentace k žádosti a 
připomínek od dotčených členských států. U písmen a) až c) by měla platit lhůta počínající 
přijetím úspěšně ověřené žádosti. Mají-li členské státy mít dostatek času, aby se v souladu s 
čl. 6 odst. 5 zapojily do posouzení přijatelnosti, je třeba stanovit minimální období pro 
přezkum.

Pozměňovací návrh 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) do 25 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení;

(b) do 35 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. b)



AM\929471CS.doc 73/81 PE506.159v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) do 25 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení;

(b) do 25 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než klinická hodnocení s 
nízkým rizikem a klinická hodnocení se 
středním rizikem za použití léčebných 
režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy nebo pokyny 
ohledně standardní léčby;

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení s nízkým rizikem (avšak hodnocení se středním rizikem nikoli) by měla procházet 
rychlejším postupem posouzení, jelikož I. část posuzování by se měla zaměřit na protokol
(údaje o produktu jsou již k dispozici). To lze chápat jako pobídku, aby členské státy při 
posuzování protokolu spoléhaly na etické komise s tím, že příslušný orgán pouze obdrží 
oznámení, jelikož přípravek je používán v rámci schválené indikace.

Pozměňovací návrh 316
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) do 30 dnů od data ověření pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Hodnocené léčivé přípravky pro moderní terapii jsou různě chápány z naší strany i ze strany 
zdravotnických pracovníků, regulačních orgánů a průmyslu. Řada z nich se používá již 
několik desetiletí, a tudíž již nejsou novinkou a jejich posouzení by nemělo vyžadovat více 
času. U všech přípravků pro moderní terapii by neměl být nutný delší časový rámec. Členské
státy mohou požádat o bližší informace, domnívají-li se, že tyto přípravky je třeba podrobit 
mimořádné kontrole.
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Pozměňovací návrh 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) do 30 dnů od data ověření pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

(c) do 40 dnů, ale ne dříve než 30 dnů po 
přijetí úspěšně ověřené žádosti, pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přizpůsobit lhůty pro předložení části I zprávy o posouzení v souladu s čl. 14 odst. 3 
navrhovaného nařízení, a umožnit tak efektivní posouzení dokumentace k žádosti a 
připomínek od dotčených členských států. U písmen a) až c) by měla platit lhůta počínající 
přijetím úspěšně ověřené žádosti. Mají-li členské státy mít dostatek času, aby se v souladu s 
čl. 6 odst. 5 zapojily do posouzení přijatelnosti, je třeba stanovit minimální období pro 
přezkum.

Pozměňovací návrh 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – první pododstavec – písm. c)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) do 30 dnů od data ověření pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

(c) do 45 dnů od data ověření pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné mít k dispozici delší lhůty, aby dotčené členské státy mohly provést náležité 
posouzení se zapojením etických komisí. Pokud navíc dotčené členské státy neposkytnou své 
stanovisko k části II žádosti o povolení včas, uplatní se posouzení podle části I (provedené 
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členským státem podávajícím zprávu), čímž dotčené členské státy přijdou o možnost zamítnout 
povolení klinického hodnocení na svém území na základě analýzy části II (která nebere ohled 
na důležité etické aspekty).

Pozměňovací návrh 319
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely této kapitoly se za datum 
posouzení považuje datum, kdy je zpráva o 
posouzení předložena zadavateli a ostatním 
dotčeným členským státům.

Pro účely této kapitoly se za datum 
posouzení považuje datum, kdy je zpráva o 
posouzení předložena zadavateli a ostatním 
dotčeným členským státům. K tomuto datu
je hodnotící zpráva přístupná na portálu 
EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do data posouzení může kterýkoliv 
dotčený členský stát členskému státu 
podávajícímu zprávu sdělit veškeré úvahy 
týkající se žádosti. Členský stát podávající 
zprávu tyto úvahy náležitě zohlední.

5. Do data posouzení může kterýkoliv 
dotčený členský stát členskému státu 
podávajícímu zprávu sdělit veškeré úvahy 
týkající se žádosti. Členský stát podávající 
zprávu tyto úvahy náležitě zohlední a 
zaznamená je do zprávy o posouzení.
Pokud se zpráva o posouzení vypracovaná 
členským státem podávajícím zprávu 
odchýlí od úvah dotčených členských 
států, uvedou se ve zprávě o posouzení 
důvody tohoto odchýlení.

Or. en
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Odůvodnění

Jelikož část I zprávy o posouzení se zabývá hlavními etickými aspekty, jež podle bodů 
odůvodnění 6 a 12 mají regulovat samy dotčené členské státy, bylo by žádoucí dosažení 
jednomyslného rozhodnutí všech dotčených členských států v části I zprávy o posouzení. 
Pokud se členský stát ve zprávě o posouzení odchýlí od úvah dotčených členských států, 
uvedou se ve zprávě o posouzení důvody tohoto odchýlení.

Pozměňovací návrh 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Do data posouzení může kterýkoliv 
dotčený členský stát členskému státu 
podávajícímu zprávu sdělit veškeré úvahy 
týkající se žádosti. Členský stát podávající 
zprávu tyto úvahy náležitě zohlední.

5. Do data posouzení může kterýkoliv 
dotčený členský stát členskému státu 
podávajícímu zprávu sdělit veškeré úvahy 
týkající se žádosti. Členský stát podávající 
zprávu tyto úvahy náležitě zohlední a 
zaznamená je do zprávy o posouzení.
Pokud se zpráva o posouzení vypracovaná 
členským státem podávajícím zprávu 
odchýlí od úvah dotčených členských 
států, uvedou se ve zprávě o posouzení 
důvody tohoto odchýlení.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož se část I zprávy o posouzení dotýká hlavních etických aspektů, jež podle bodů 
odůvodnění 6 a 12 mají regulovat samy dotčené členské státy, bylo by žádoucí dosažení 
jednomyslného rozhodnutí všech dotčených členských států v části I zprávy o posouzení. 
Pokud se členský stát ve zprávě o posouzení odchýlí od úvah dotčených členských států, měl 
by být povinen alespoň vysvětlit důvody, které ho vedly k tomuto odchýlení. Zpráva o 
posouzení by měla transparentně informovat o procesu rozhodování.

Pozměňovací návrh 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zpráva o posouzení bude 
prostřednictvím portálu EU uložena do 
databáze EU a zpřístupněna veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Zpráva o posouzení bude veřejně dostupná v zájmu důvěry veřejnosti v povolovací proces.

Pozměňovací návrh 323
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Pouze členský stát podávající zprávu 
může mezi datem ověření a datem 
posouzení vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení, přičemž zohlední 
úvahy uvedené v odstavci 5.

6. Pouze členský stát podávající zprávu 
může mezi datem ověření a datem 
posouzení vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení, přičemž zohlední 
úvahy, které od něj obdrží, a úvahy 
dotčených členských států, jak je uvedeno
v odstavci 5.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu není změnit podstatu ustanovení navrženého Komisí, ale 
podpořit jeho srozumitelnost.

Pozměňovací návrh 324
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely získání těchto doplňujících 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh lhůty uvedené v 
odstavci 4 na dobu maximálně 10 dnů pro 
nízkointervenční klinická hodnocení a 
maximálně 20 dnů pro hodnocení jiná než 
nízkointervenční klinická hodnocení.

Pro účely získání těchto doplňujících 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu prodloužit lhůtu uvedenou 
v odstavci 4 na dobu maximálně 20 dnů 
pro nízkointervenční klinická hodnocení a 
maximálně 30 dnů pro hodnocení jiná než 
nízkointervenční klinická hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty by měly poskytovat dostatečnou dobu pro společné posouzení a vypracování odpovědí 
na otázky zadavatele. Lhůta pro společné posouzení doplňujících vysvětlení je zahrnuta 
v rozšířené lhůtě (20 nebo 30 dnů), a tudíž se celková lhůta pro vydání povolení výrazně 
nemění.

Pozměňovací návrh 325
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely získání těchto doplňujících 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh lhůty uvedené v 
odstavci 4 na dobu maximálně 10 dnů pro 
nízkointervenční klinická hodnocení a 
maximálně 20 dnů pro hodnocení jiná než 
nízkointervenční klinická hodnocení.

Pro účely získání těchto doplňujících 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh lhůty uvedené v 
odstavci 4 na dobu maximálně 10 dnů pro 
klinická hodnocení s nízkým rizikem a pro 
klinická hodnocení se středním rizikem za 
použití léčebných režimů, které jsou 
podepřeny zveřejněnými důkazy nebo 
pokyny ohledně standardní léčby, a 
maximálně 20 dnů pro hodnocení jiná než 
klinická hodnocení s nízkým rizikem a 
klinická hodnocení se středním rizikem za 
použití léčebných režimů, které jsou 
podepřeny zveřejněnými důkazy nebo 
pokyny ohledně standardní léčby.

Or. en
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Odůvodnění

Zrychlený postup u hodnocení s nízkým rizikem (viz pozměňovací návrh 8).

Pozměňovací návrh 326
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely získání těchto dodatečných 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh příslušné lhůty 
uvedené v odstavci 4 po dobu nejvýše 10 
dnů pro nízkointervenční klinických
hodnoceních a maximálně 20 dní pro 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení.

Pro účely získání těchto dodatečných 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh příslušné lhůty 
uvedené v odstavci 4 po dobu nejvýše 10 
dnů pro nízkointervenční klinická
hodnocení a maximálně 20 dní pro 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení. Členský stát 
podávající zprávu informuje zadavatele o 
pozastavení běhu dané lhůty, a to 
prostřednictvím portálu EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 327
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 6 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud při obdržení doplňujících vysvětlení 
činí zbývající lhůta pro předložení části I 
zprávy o posouzení méně než tři dny v 
případě nízkointervenčních klinických 
hodnocení a méně než pět dní v případě 
jiných hodnocení než nízkointervenčních 
klinických hodnocení, prodlouží se na tři, 
respektive pět dnů.

Po obdržení doplňujících vysvětlení sdělí 
dotčené členské státy nejpozději dva dny 
před datem podání zprávy členskému státu 
podávajícímu zprávu veškeré své úvahy.
Členský stát podávající zprávu tyto úvahy 
zohlední při dokončování zprávy o 
posouzení. Lhůta pro společné posouzení, 
sloučení připomínek dotčených členských 
států a pro předání doplňujících vysvětlení 
členskému státu podávajícímu zprávu činí 
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nejméně 15 dní u nízkointervenčních 
hodnocení a 20 dní u jiných než 
nízkointervenčních klinických hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Postup posuzování doplňujících vysvětlení by měl odrážet postup společného posuzování 
žádosti. Zajistí se tak mimo jiné dostatek času na to, aby členský stát podávající zprávu 
provedl počáteční posouzení a aby proběhlo společné posouzení a sloučení připomínek.

Pozměňovací návrh 328
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát podávající zprávu může 
rovněž prodloužit lhůtu uvedenou 
v odstavcích 4 a 6 o dalších 60 dnů 
v případě hodnocení zahrnujících léčivé 
přípravky pro moderní terapii nebo jiné 
nové terapie s cílem umožnit konzultace 
s výbory odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Lhůty by měly poskytovat dostatek času na to, aby členské státy mohly v případě potřeby
získat odborná vyjádření k postupu posouzení, týkají-li se léčivých přípravků pro moderní 
terapii nebo jiných nových terapií. V rámci stávající směrnice je to možné.

Pozměňovací návrh 329
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Pokud členský stát podávající zprávu 
nepodá zprávu o posouzení ve lhůtách 
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stanovených v odstavcích 4, 6 a 7 části I, 
má se za to, že členský stát podávající 
zprávu s klinickým hodnocením souhlasí.

Or. fr

Odůvodnění

Je namístě zde připomenout, že tento návrh evropského nařízení vychází ze zásady tichého 
souhlasu, kterou zavádí směrnice 2001/20/ES. Respektování této zásady je nezbytné, neboť 
umožní zaručit dodržování lhůt, které jsou zásadní nejen pro zajištění rychlého přístupu 
k inovativní léčbě, ale i pro udržení konkurenceschopnosti evropského klinického výzkumu.


