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Pozměňovací návrh 330
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dotčený členský stát posoudí 
žádost pro své vlastní území z hlediska 
těchto aspektů:

1. Aniž by byly dotčeny aspekty, na které 
se vztahuje část I, jak je uvedeno v 
článku 6, každý dotčený členský stát 
posoudí žádost pro své vlastní území z 
hlediska těchto aspektů:

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý dotčený členský stát posoudí žádost 
pro své vlastní území z hlediska těchto 
aspektů:

Posouzení částí I a II se provede 
současně. Každý dotčený členský stát 
posoudí žádost pro své vlastní území z 
hlediska těchto aspektů:

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Toto vyjádření není významné z vnitrostátního hlediska, ale z obecného a společenského 
hlediska. Proto je lepší jej přesunout do části I posouzení.

Pozměňovací návrh 333
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) soulad s požadavky na ochranu 
subjektů hodnocení a na informovaný 
souhlas, jak je stanoveno v kapitole V;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) soulad s požadavky na ochranu 
subjektů hodnocení a na informovaný 
souhlas, jak je stanoveno v kapitole V;

Or. en

Odůvodnění

Omezit etické posouzení pouze na ověření udělení informovaného souhlasu není dostatečné. 
Návrh nařízení musí vzít v úvahu rozmanitost členských států, pokud jde o etické posouzení 
ochrany subjektu hodnocení, což je zásada, kterou dodržují různé mezinárodní nástroje, např. 
Helsinská deklarace a Úmluva z Ovieda o lidských právech a biomedicíně.
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Pozměňovací návrh 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) soulad s vnitrostáními právními 
předpisy, které se týkají etiky;

Or. en

Odůvodnění

Úloha etických komisí zdá se není v návrhu Komise příliš jasně vymezena. Je nezbytné 
vyjasnit, že posouzení nezbytné pro povolení klinického hodnocení zahrnuje také etické 
aspekty.

Pozměňovací návrh 336
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) soulad se směrnicí 95/46/ES; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto vyjádření není významné z vnitrostátního hlediska, ale z obecného a společenského 
hlediska. Proto je lepší jej přesunout do části I posouzení.

Pozměňovací návrh 337
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)



PE506.160v02-00 6/67 AM\929473CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) soulad s čl. 46 písm. a);

Or. en

Odůvodnění

Zkreslování výsledků od návrhu klinického hodnocení (zkoušení s využitím placeba za účelem 
dosažení lepších výsledků) je vysoce neetické vůči subjektům hodnocení a současně bohužel 
obvyklý jev v lékařském výzkumu. Aby byl zajištěn skutečný vědecký pokrok, je třeba 
srovnávat nové léčivé přípravky nebo neregistrované zkoušení stávajících léčivých přípravků 
s nejlepší v současnosti osvědčenou intervencí (čl. 46 písm. a)). Ke zkoušení léčivých 
přípravků s využitím placeba nebo absenci léčby by se mělo přistoupit jen v případě, že jiná 
možnost léčby neexistuje.

Pozměňovací návrh 338
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) soulad s vnitrostátními ustanoveními, 
která stanoví přísnější ochranu v oblasti 
klinických hodnocení prováděných za 
účasti zranitelných osob.

Or. fr

Odůvodnění

Při poskytování ochrany zranitelným osobám musí být nařízení v souladu s ustanoveními 
některých členských států, která stanoví přísnou ochranu pro jiné kategorie zranitelných osob, 
včetně těhotných žen, rodiček, kojících matek a osob zbavených svobody.

Pozměňovací návrh 339
Nessa Childers

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. h a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) soulad s etickými požadavky 
příslušnými pro dotčený členský stát.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Každý dotčený členský stát posoudí 
etickou přijatelnost klinického hodnocení 
v souladu se svými vnitrostátními 
právními předpisy. V tomto ohledu každý 
členský stát ustanoví etické komise. 
V případě klinických hodnocení 
prováděných ve více střediscích každý 
dotčený členský stát ustanoví bez ohledu 
na počet etických komisí postup pro přijetí 
jednoho stanoviska.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý dotčený členský stát dokončí 
vlastní posouzení do deseti dnů od data 
ověření. Z oprávněných důvodů může 
vyžadovat od zadavatele doplňující 
vysvětlení týkající se aspektů uvedených v 
odstavci 1 pouze v této lhůtě.

2. Každý dotčený členský stát dokončí 
vlastní posouzení do dvaceti dnů od data 
ověření. Z oprávněných důvodů může 
vyžadovat od zadavatele doplňující 
vysvětlení týkající se aspektů uvedených v 
odstavci 1 pouze v této lhůtě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 342
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčený členský stát informuje zadavatele 
o pozastavení běhu dané lhůty
prostřednictvím portálu EU.

Or. fr

Pozměňovací návrh 343
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud zadavatel neposkytne doplňující 
vysvětlení ve lhůtě stanovené členským 
státem v souladu s prvním pododstavcem, 
považuje se žádost za staženou. Stažení se 
vztahuje pouze na dotčený členský stát.

Pokud zadavatel v odpovědi na žádost 
dotčeného členského státu neposkytne 
doplňující vysvětlení ve lhůtě stanovené 
členským státem v souladu s prvním 
pododstavcem, považuje se posuzovaná
žádost o klinické hodnocení za staženou. 
Stažení se vztahuje pouze na dotčený 
členský stát.

Or. fr

Odůvodnění

Jasnější znění.

Pozměňovací návrh 344
Erik Bánki



AM\929473CS.doc 9/67 PE506.160v02-00

CS

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát může prodloužit lhůtu 
uvedenou v odstavcích 2 a 3 o dalších 15 
dnů za účelem konzultace s etickými 
komisemi.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise neodkazuje výslovně na etické komise, ačkoli jejich úloha při posuzování 
etických otázek klinických hodnocení je nanejvýš důležitá. Je proto zapotřebí uvést konkrétní 
odkaz na etické komise a dodatečnou lhůtu, aby se řádné analýzy etických otázek mohly stát 
součástí postupu.

Pozměňovací návrh 345
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud dotčený členský stát nepodá 
svou zprávu o posouzení ve lhůtách 
stanovených v odstavcích 2 a 3 části II, 
má se za to, že dotčený členský stát s 
klinickým hodnocením souhlasí.

Or. fr

Odůvodnění

Návrh 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 okamžitého přístupu k inovativní léčbě, ale i pro zaručení 
konkurenceschopnosti evropského klinického výzkumu.

Pozměňovací návrh 346
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Zpráva o posouzení klinických hodnocení 

v oblasti vzácných onemocnění
1. V případě klinických hodnocení 
týkajících se zvláštních případů vzácných 
onemocnění, tak jak jsou definována 
v nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 141/2000 o léčivých přípravcích 
pro vzácná onemocnění, požádá členský 
stát podávající zprávu o odborné 
stanovisko Pracovní skupiny pro vědecké 
poradenství při Evropské agentuře pro 
léčivé přípravky k dotčenému onemocnění 
nebo skupině onemocnění, jichž se týká 
klinické hodnocení, včetně aspektů, na 
něž se vztahuje část II hodnocení.
2. Pro účely posouzení aspektů uvedených 
v článku 7 oznámí členský stát podávající 
zprávu toto stanovisko Pracovní skupiny 
pro vědecké poradenství dotčenému 
členskému státu, a to bez zbytečného 
prodlení.

Or. en

Odůvodnění

V případě vzácných onemocnění jsou odborné znalosti nezbytné pro posouzení žádosti na 
vnitrostátní úrovni obecně nedostatečné. Proto by mohlo být užitečné požádat o stanovisko na 
evropské úrovni. V zájmu pomoci členskému státu podávajícímu zprávu a dotčeným členským 
státům s vypracováním informovaného posouzení žádosti by měl členský stát podávající 
zprávu konzultovat Pracovní skupinu pro vědecké poradenství při EMA, která má lepší 
odborné předpoklady.

Pozměňovací návrh 347
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 8 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Rozhodnutí týkající se klinického 
hodnocení

Konečné rozhodnutí týkající se klinického 
hodnocení

Or. fr

Pozměňovací návrh 348
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dotčený členský stát oznámí 
zadavateli prostřednictvím portálu EU, zda 
je klinické hodnocení povoleno, zda je 
povoleno při splnění podmínek, nebo zda 
je povolení zamítnuto.

1. Každý dotčený členský stát oznámí 
zadavateli prostřednictvím portálu EU své
konečné rozhodnutí povolit klinické 
hodnocení, povolit jej při splnění 
podmínek, nebo povolení zamítnout.

Or. fr

Pozměňovací návrh 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data posouzení nebo 
posledního dne posouzení uvedeného v 
článku 7, podle toho, co nastane později.

Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí, které 
již zahrnuje stanovisko dotčené etické 
komise, do deseti dnů od data posouzení 
nebo posledního dne posouzení uvedeného 
v článku 7, podle toho, co nastane později.

Or. en
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Pozměňovací návrh 350
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Podmínky povolení se mohou týkat 
pouze aspektů, na něž se vztahuje čl. 7 
odst. 1. Aniž je dotčen článek 87, nesmí 
být požadována žádná dodatečná 
předložení nebo schválení.

Or. en

Odůvodnění

Povolení při splnění podmínek je příliš neurčitá formulace a mělo by být omezeno.

Pozměňovací návrh 351
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Aniž je dotčen první pododstavec, může 
dotčený členský stát nesouhlasit se 
závěrem členského státu podávajícího 
zprávu pouze z těchto důvodů:

Aniž je dotčen první pododstavec, může 
dotčený členský stát nesouhlasit s přijetím 
části I zprávy o posouzení pouze z těchto 
důvodů:

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vědecké důvody týkající se aspektů 
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uvedených v čl. 6 odst. 1;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) bezpečnost subjektu hodnocení, 
zejména pokud jde o kritéria zapojení či 
nezapojení do hodnocení, a postupy 
sledování, se kterými počítá navrhované 
klinické hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) dobře odůvodněné etické ohledy, které 
vyplývají z posouzení uvedeného v čl. 6 
odst. 1;

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zahrnutí etických ohledů vyplývajících z posouzení části I jako výjimky.

Pozměňovací návrh 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
za skupinu Verts/ALE
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) etická komise neschválila provedení 
klinického hodnocení v dotčeném 
členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Členský stát musí mít možnost uplatnit výjimku z provedení klinického hodnocení na základě 
etických důvodů. Záporné rozhodnutí etické komise v dotčeném členském státě musí nutně vést 
k tomu, že povolení klinického hodnocení v dotčeném členském státě nebude uděleno.

Pozměňovací návrh 356
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem na základě druhého pododstavce 
písm. a), sdělí svůj nesouhlas, spolu s 
podrobným zdůvodněním založeným na 
vědeckých a socio-ekonomických 
argumentech a jejich shrnutím,
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli.

Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem členského státu podávajícího 
zprávu, sdělí svůj nesouhlas 
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o nepřiměřenou zátěž pro členské státy, neboť stanovená lhůta je krátká.

Pozměňovací návrh 357
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem na základě druhého pododstavce 
písm. a), sdělí svůj nesouhlas, spolu s 
podrobným zdůvodněním založeným na 
vědeckých a socio-ekonomických 
argumentech a jejich shrnutím, 
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli.

Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem členského státu podávajícího 
zprávu na základě druhého pododstavce 
písm. a), sdělí svůj nesouhlas, spolu 
s podrobným zdůvodněním založeným na 
vědeckých a socio-ekonomických 
argumentech a jejich shrnutím, 
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Antonyia Parvanova

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem na základě druhého pododstavce 
písm. a), sdělí svůj nesouhlas, spolu s 
podrobným zdůvodněním založeným na 
vědeckých a socio-ekonomických 
argumentech a jejich shrnutím, 
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli.

Pokud dotčený členský stát nesouhlasí se 
závěrem na základě druhého pododstavce 
písm. a), sdělí svůj nesouhlas, spolu s 
podrobným zdůvodněním založeným na 
vědeckých a socio-ekonomických 
argumentech a jejich shrnutím, 
prostřednictvím portálu EU Komisi, všem 
členským státům a zadavateli. Důvody 
nesouhlasu by měly zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Nesouhlas členského státu se závěrem na základě písm. a) druhého pododstavce by se měl 
zveřejnit za účelem zajištění transparentnosti a informování veřejnosti o rozhodnutích 
týkajících se zamítnutí povolení klinického rozhodnutí na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
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Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen první a druhý pododstavec, 
v případě jiného rozporu se zúčastněný 
členský stát pokusí dohodnout na závěru. 
Pokud se k závěru nedojde, Komise o něm 
rozhodne po vyslechnutí zúčastněného 
členského státu a případně přijetí 
doporučení od Evropské agentury pro 
léčivé přípravky.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí členského státu podávajícího zprávu je závazné pro ostatní. Mohlo by se stát, že 
členský stát podávající zprávu podporuje klinické hodnocení, zatímco orgány a etické komise 
většiny dotčených členských států nikoli. I v případě, že se orgány a etické komise společně 
snaží dojít k dohodě, je třeba mít řešení pro případ neshody. Komise je Evropským 
parlamentem a Radou pověřena prováděním kontroly, má tedy větší oprávnění přijmout 
takové rozhodnutí než členský stát podávající zprávu. Jelikož se tento postup předpokládá 
pouze za mimořádných okolností, dodatečný čas, který je zapotřebí, je přijatelný.

Pozměňovací návrh 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud dotčený členský stát nesouhlasí 
se závěrem členského státu podávajícího 
zprávu podle ustanovení odst. 2 písm. a) a 
b), nelze klinické hodnocení v dotčeném 
členském státě provést.

Or. fr
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Odůvodnění

Znění navržené Komisí (čl. 8 odst. 2) umožňuje dotčenému členskému státu nesouhlasit 
s rozhodnutím o povolení klinického hodnocení, které vydal členský stát podávající zprávu, 
avšak neuvádí, jaké to má důsledky. Tento pozměňovací návrh objasňuje, že v takovém 
případě může členský stát uplatnit výjimku ze závěrů členského státu podávajícího zprávu a 
hodnocení nelze v dotčeném členském státě provést.

Pozměňovací návrh 361
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud je v souvislosti s částí I zprávy o 
posouzení klinické hodnocení přijatelné 
nebo přijatelné při splnění podmínek, 
zahrne dotčený členský stát do svého 
rozhodnutí závěr týkající se části II zprávy 
o posouzení.

3. Pokud je v souvislosti s částí I zprávy o 
posouzení klinické hodnocení přijatelné 
nebo přijatelné při splnění podmínek, 
zahrne dotčený členský stát do svého 
rozhodnutí závěr týkající se části II zprávy 
o posouzení. Dotčený členský stát předloží 
části I i II zprávy o posouzení, včetně 
jejich závěrů, zadavateli.

Or. en

Odůvodnění

Předložení obou částí zprávy o posouzení přispěje k vyjasnění postupu posuzování.

Pozměňovací návrh 362
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že dotčený členský stát 
nesouhlasí s částí II, může se zadavatel na 
tento dotčený členský stát jednou obrátit 
s výzvou prostřednictvím portálu EU 
uvedeného v článku 77. Zadavatel může 
ve lhůtě sedmi dnů poskytnout doplňující 
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vysvětlení. Dotčený členský stát posoudí 
podruhé aspekty čl. 7 odst. 1 pro své 
území a vezme v úvahu doplňující 
vysvětlení poskytnutá zadavatelem.
Dotčený členský stát dokončí své 
posouzení do sedmi dnů od data přijetí 
doplňujících vysvětlení. Pokud dotčený 
členský stát ve lhůtě sedmi dnů část II 
zamítne nebo svůj závěr o ní nesdělí, 
považuje se žádost za definitivně 
zamítnutou a klinické hodnocení nemůže 
v dotčeném členském státě proběhnout.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zavést v souvislosti s postupem posuzování části II 
možnost odvolání se pro zadavatele. Zadavatel tak získá možnost naposledy odůvodnit či 
vysvětlit aspekty příslušného klinického hodnocení vycházející z části II dotčenému členskému 
státu. Aby nedocházelo ke zneužívajícím průtahům postupu posuzování, je tato možnost 
vyvážena zásadou tichého souhlasu.

Pozměňovací návrh 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dotčený členský stát neoznámí 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, závěr o části I 
zprávy o posouzení se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení klinického hodnocení.

4. Pokud jde o nízkointervenční klinická 
hodnocení, v případě, že dotčený členský 
stát neoznámí zadavateli své rozhodnutí ve 
lhůtách uvedených v odstavci 1, závěr o 
části I zprávy o posouzení se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení klinického hodnocení, 
za předpokladu, že hodnocení bylo 
považováno za nízkointervenční klinické 
hodnocení podle čl. 5 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Tiché povolení klinického hodnocení podle tohoto odstavce (založené pouze na části I žádosti) 
znamená vyšší riziko pro subjekty hodnocení, a mělo by být tudíž omezeno na nízkointervenční 
klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh 364
Elena Oana Antonescu

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dotčený členský stát neoznámí
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, závěr o části I 
zprávy o posouzení se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení klinického hodnocení.

4. Dotčený členský stát oznámí zadavateli 
své rozhodnutí ve lhůtách uvedených 
v odstavci 1. Klinické hodnocení může být 
zahájeno až poté, co dotčený členský stát 
oznámil zadavateli prostřednictvím 
portálu EU, že klinické hodnocení bylo 
povoleno.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Zofija Mazej Kukovič

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Dotčené členské státy nesmí po datu 
posouzení vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení.

5. Dotčené členské státy mohou po datu 
posouzení vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení za účelem provádění 
stálého sledování etického a 
bezpečnostního rozměru klinického 
výzkumu na lidech.

Or. sl

Pozměňovací návrh 366
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6 a. Po datu oznámení rozhodnutí, ledaže 
by příslušný členský stát odmítl 
rozhodnutí vydat, nesmí zadavateli 
v zahájení klinického hodnocení bránit 
žádné další posuzování nebo rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se jasně stanovit, že zadavatel může zahájit klinické hodnocení poté, co příslušný 
členský stát oznámí své rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 367
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Článek 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby posuzující žádost Osoby posuzující části I a II žádosti

Or. fr

Pozměňovací návrh 368
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo 
hodnocení, a dotčených zkoušejících, a 
rovněž aby nebyly vystaveny žádným 

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující části I a II žádosti nebyly 
předmětem střetu zájmů, byly nezávislé na 
zadavateli a dotčených zkoušejících, a 
rovněž aby nebyly vystaveny žádným 
jiným nepatřičným vlivům.
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jiným nepatřičným vlivům.

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům. Jména a prohlášení 
o zájmech osob ověřujících a posuzujících 
žádost o klinické hodnocení jsou 
zveřejněny.

Or. en

Odůvodnění

Větší transparentnost rozhodovacího procesu týkajícího se ověření a posouzení klinického 
hodnocení by přispěla k jednotě a nezávislosti rozhodnutí a měla by konečně posílit důvěru 
v odpovědné orgány veřejné moci na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 370
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
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nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.  Je-li to možné, 
osoba ověřující žádosti tedy zveřejní 
v databázi EU prohlášení o zájmech, nebo 
prohlášení o tém, že žádné nemá.

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Erik Bánki

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům. Životopis a 
prohlášení o zájmech osob ověřujících a
posuzujících žádosti se zveřejní na portálu 
EU.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo úplné transparentnosti klinického hodnocení, je nutné zveřejnit životopis a 
prohlášení o zájmech osob ověřujících a posuzujících žádosti. Je třeba tak učinit 
prostřednictvím portálu EU, neboť podle návrhu bude tento portál sloužit jako rozhraní pro 
celý postup.

Pozměňovací návrh 372
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby osoby ověřující 
a posuzující žádost nebyly předmětem 
střetu zájmů, byly nezávislé na zadavateli, 
instituci, v níž se nachází místo hodnocení, 
a dotčených zkoušejících, a rovněž aby 
nebyly vystaveny žádným jiným 
nepatřičným vlivům.

1. Posouzením popsaným v této kapitole je 
pověřen institucionální přezkumný výbor / 
nezávislá etická komise. V souladu 
s pravidly, kterými se řídí složení a 
odpovědnost institucionálního 
přezkumného výboru / nezávislé etické 
komise, členské státy zajistí, aby osoby 
ověřující a posuzující žádost nebyly 
předmětem střetu zájmů, byly nezávislé na 
zadavateli, instituci, v níž se nachází místo 
hodnocení, a dotčených zkoušejících, a 
rovněž aby nebyly vystaveny žádným 
jiným nepatřičným vlivům.

Or. en

Odůvodnění

Jak bylo již bylo uvedeno, etické hodnocení je součástí posouzení a nelze o něm uvažovat 
samostatně.

Pozměňovací návrh 373
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti.

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
části II prováděno skupinou, z níž alespoň 
polovina osob splňuje podmínky 
stanovené v článku 46 tohoto nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Z důvodu vyjasnění je potřeba upravit čl. 9 odst. 2. Výraz „které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti“, jak jej navrhuje Komise, je nepřesný a podléhá různým výkladům.
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Pozměňovací návrh 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti.

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti. Kromě toho bude 
zohledněno stanovisko dotčené etické 
komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení 
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, které společně mají nezbytnou 
kvalifikaci a zkušenosti.

2. Členské státy zajistí, aby bylo posouzení
prováděno společně přiměřeným počtem 
osob, včetně významného počtu lékařů, 
které společně mají nezbytnou kvalifikaci a 
zkušenosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při posuzování se zohlední názor 3. Při posuzování se zohlední názor etické 
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alespoň jedné osoby, jejíž hlavní oblast 
zájmu je nevědecké povahy. Zohlední se 
názor alespoň jednoho pacienta.

komise. Zavede se postup umožňující 
zadavateli odvolat se. Komise na základě 
stávající osvědčené praxe vypracuje 
pokyny týkající se zapojení pacientů 
do posuzování těchto žádostí.

Or. en

Odůvodnění

Z diskusí s etickými komisemi během akcí uspořádaných EFGCP (Evropským fórem pro 
správnou klinickou praxi) vyplynulo, že považují obecná vyjádření typu „zohlední se“ za 
příliš neurčitá a upozorňují tedy na to, že povolení by získala klinická hodnocení, která 
komise vyhodnolily záporně. To jistě není záměrem tohoto pozměňovacho návrhu, proto 
navrhujeme nové znění, které zajistí větší jasnost.

Pozměňovací návrh 377
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při posuzování se zohlední názor 
alespoň jedné osoby, jejíž hlavní oblast 
zájmu je nevědecké povahy. Zohlední se 
názor alespoň jednoho pacienta.

3. Při posuzování se zohlední názor 
alespoň jedné osoby, jejíž hlavní oblast 
zájmu je nevědecké povahy. Zohlední se 
názor alespoň jednoho pacienta. Nezávislá 
etická komise, na niž se odkazuje v 
Helsinské deklaraci a ICH-GCP, se podílí 
na posuzování každého klinického 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při posuzování se zohlední názor 3. Při posuzování se zohlední názor 
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alespoň jedné osoby, jejíž hlavní oblast 
zájmu je nevědecké povahy. Zohlední se 
názor alespoň jednoho pacienta.

nezávislé vnitrostátní etické komise.

Or. es

Pozměňovací návrh 379
Andrés Perelló Rodríguez

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při posuzování se zohlední názor 
alespoň jedné osoby, jejíž hlavní oblast 
zájmu je nevědecké povahy. Zohlední se 
názor alespoň jednoho pacienta.

3. Při posuzování se zohlední názor etické 
komise.

Or. es

Pozměňovací návrh 380
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do jednoho roku od vstupu 
tohoto nařízení v platnost vypracuje pro 
členské státy pokyny pro etické komise 
s cílem zjednodušit postupy a usnadnit 
provádění hodnocení v řadě členských 
států, aniž by byla ohrožena bezpečnost 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla vypracovat pokyny pro etické komise vycházející z osvědčených postupů 
v členských státech s cílem zjednodušit a zlepšit spolupráci mezi členskými státy.
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Pozměňovací návrh 381
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud jsou subjekty hodnocení nezletilí, 
věnuje se posouzení žádosti o povolení 
klinického hodnocení zvláštní pozornost na 
základě odborných znalostí z oblasti 
pediatrie nebo po konzultaci týkající se 
klinických, etických a psychosociálních 
problémů v oblasti pediatrie.

1. Pokud jsou subjekty hodnocení nezletilí, 
věnuje se posouzení žádosti o povolení 
klinického hodnocení zvláštní pozornost na 
základě odborných znalostí z oblasti 
pediatrie nebo po konzultaci týkající se 
klinických, etických a psychosociálních 
problémů v oblasti pediatrie, podle tématu 
E11 pokynů Mezinárodní konference o 
harmonizaci (ICH) a etických doporučení 
EU (EK, 2008).

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodně dohodnuté pokyny Mezinárodní konference o harmonizaci, téma E11, jakož i 
dopručení vydaná Evropskou komisí představují referenční dokumenty pro posouzení 
pediatrických klinických hodnocení.

Pozměňovací návrh 382
Esther de Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud patří subjekty hodnocení 
do jiných skupin ohrožených osob, 
zahrnující starší osoby, oslabené osoby a 
osoby trpící demencí, věnuje se 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení zvláštní pozornost na základě 
odborných znalostí v dané oblasti nebo 
po konzultaci týkající se klinických, 
etických a psychosociálních problémů 
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v dané oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Philippe Juvin, Nora Berra

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud se klinické hodnocení týká 
jiných kategorií subjektů, které jsou 
považovány za zranitelné osoby podle 
vnitrostátního práva, posuzuje se žádost o 
povolení klinického hodnocení podle 
vnitrostátních ustanovení dotčených 
členských států.

Or. fr

Odůvodnění

Při poskytování ochrany zranitelným osobám musí být toto nařízení v souladu s ustanoveními 
některých členských států, která stanoví přísnou ochranu pro jiné kategorie zranitelných osob, 
včetně těhotných žen, rodiček, kojících matek a osob zbavených svobody.

Pozměňovací návrh 384
Andrés Perelló Rodríguez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud patří subjekty hodnocení do 
skupiny ohrožených osob, věnuje se 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení zvláštní pozornost na základě 
odborných znalostí o příslušné nemoci, 
zdravotních či sociálních podmínek 
subjektu hodnocení nebo po konzultaci 
týkající se specifických klinických, 
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etických a psychosociálních poblémů
v dané oblasti.

Or. es

Pozměňovací návrh 385
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jsou vnitrostátní ustanovení 
týkající se ochrany subjektů klinických 
hodnocení komplexnější než ustanovení 
tohoto nařízení, použijí se opatření, která 
zaručují nejvyšší ochranu.

Or. en

Odůvodnění

Pokud se v některém z členských států uplatňují pravidla zaručující vyšší ochranu (např. ve 
Francii v případě těhotných žen), měla by být nadále uplatňována, jak stanovil čl. 3 odst. 1 
směnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 386
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud jsou vnitrostátní ustanovení 
týkající se ochrany subjektů klinických 
hodnocení komplexnější než ustanovení 
tohoto nařízení, použijí se opatření, která 
zaručují nejvyšší ochranu.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud existují zvláštní ochranná pravidla pro zranitelné skupiny na vnitrostátní úrovni, měla 
by být dodržována.

Pozměňovací návrh 387
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11 vypouští se
Předkládání a posouzení žádostí 

omezených na aspekty, na které se 
vztahuje část I zprávy o posouzení

Pokud o to zadavatel požádá, je žádost o 
povolení klinického hodnocení, její 
posouzení a rozhodnutí omezeno na 
aspekty, na které se vztahuje část I zprávy 
o posouzení.
Po oznámení rozhodnutí o aspektech, na 
které se vztahuje část I zprávy o 
posouzení, může zadavatel požádat o 
povolení omezené na aspekty, na které se 
vztahuje část II zprávy o posouzení. V 
tomto případě se uvedená žádost posuzuje 
v souladu s článkem 7 a dotčený členský 
stát oznámí své rozhodnutí týkající se části 
II zprávy o posouzení v souladu s článkem 
8.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké a etické posouzení by ve zprávě o posouzení nemělo být odděleno, k čemuž ve 
výsledku dojde, bude-li možné rozdělit postup posouzení na dvě části a opomenout požadavek 
na posouzení podle článku 6.
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Pozměňovací návrh 388
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 11 – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení částí I a II se provede 
současně.

Or. fr

Pozměňovací návrh 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud o to zadavatel požádá, je žádost o 
povolení klinického hodnocení, její 
posouzení a rozhodnutí omezeno na 
aspekty, na které se vztahuje část I zprávy 
o posouzení.

Pokud o to zadavatel požádá, je žádost o 
povolení klinického hodnocení omezena na 
aspekty, na které se vztahuje část I zprávy 
o posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Po oznámení rozhodnutí o aspektech, na 
které se vztahuje část I zprávy o posouzení, 
může zadavatel požádat o povolení 
omezené na aspekty, na které se vztahuje 
část II zprávy o posouzení. V tomto 
případě se uvedená žádost posuzuje v 
souladu s článkem 7 a dotčený členský stát 

Po oznámení rozhodnutí o aspektech, na 
které se vztahuje část I zprávy o posouzení, 
požádá zadavatel o povolení omezené na 
aspekty, na které se vztahuje část II zprávy 
o posouzení. V tomto případě se uvedená 
žádost posuzuje v souladu s článkem 7 a 
dotčený členský stát oznámí své rozhodnutí 
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oznámí své rozhodnutí týkající se části II 
zprávy o posouzení v souladu s článkem 8.

týkající se části II zprávy o posouzení 
v souladu s článkem 8. Neudělení povolení 
k jakékoli z částí I a II žádosti má za 
následek zamítnutí povolení klinického 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Znění návrhu činí z části II žádosti část nepovinnou, neboť zadavatel „může požádat“ (nebo 
také nemusí) o povolení, na které se vztahuje část II. Pokud by se zadavatel rozhodl tak 
neučinit, vycházelo by rozhodnutí pouze z analýzy části I. Tím by z posouzení vypadly důležité 
etické aspekty, na něž se vztahuje část II, což je nepřijatelné. Účelem vložené věty je právní 
jasnost.

Pozměňovací návrh 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Návrh nařízení
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Mezi žádostmi o klinické hodnocení by 
členské státy měly stanovit priority, aby 
zlepšily, je-li to možné, stanovené lhůty 
v případech, kdy se klinické hodnocení 
týká vzácného a velmi vzácného 
onemocnění a jako takové podléhá značné 
administrativní zátěži z důvodu 
neobyčejně malé skupiny pacientů. 
Vzácné a velmi vzácné onemocnění je 
definováno jako závažné, zneschopňující 
a často život ohrožující onemocnění, které 
postihuje méně než 5 osob z 10 000, resp. 
méně než jednu osobu z 50 000 v Unii.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné upřednostnit určité žádosti o klinické hodnocení v rámci dohodnutých lhůt a 
opatření, jež mají být přijata v tomto nařízení, za účelem zlepšení situace pacientů trpících 
závažnými, život ohrožujícími vzácnými a velmi vzácnými onemocněními.
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Pozměňovací návrh 392
Edite Estrela

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto kapitolou není dotčena možnost 
zadavatele předložit po zamítnutí udělení 
povolení nebo po stažení žádosti 
jakémukoli dotčenému členskému státu 
žádost o povolení. Tato žádost se považuje 
za novou žádost o povolení jiného 
klinického hodnocení.

Touto kapitolou není dotčena možnost 
zadavatele předložit po zamítnutí udělení 
povolení nebo po stažení žádosti 
jakémukoli členskému státu žádost o 
povolení. Tato žádost se považuje za 
opětovné předložení žádosti o povolení 
jiného klinického hodnocení. Přiloží se 
k ní veškeré předchozí zprávy o posouzení, 
úvahy dotčených členských států a 
zdůrazní se změny nebo důvody 
ospravedlňující opětovné podání žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu nařízení by zadavatelům bylo umožněno vybírat si členské státy, které povolení 
udělí nejsnáze, zejména pokud byly vědecké důvody pro klinické hodnocení členským státem 
zapojeným do původní žádosti posouzeny jako sporné. Uvedení historie při opakovaném
předložení žádosti je zásadní pro zabránění zbytečné byrokratické zátěži a zdvojování práce.

Pozměňovací návrh 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Návrh nařízení
Článek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Touto kapitolou není dotčena možnost 
zadavatele předložit po zamítnutí udělení 
povolení nebo po stažení žádosti 
jakémukoli dotčenému členskému státu 
žádost o povolení. Tato žádost se považuje 
za novou žádost o povolení jiného 
klinického hodnocení.

Zadavatel může po zamítnutí udělení 
povolení nebo po stažení žádosti předložit
jakémukoli dotčenému členskému státu 
novou žádost o povolení. Tato žádost se 
považuje za novou žádost o povolení 
jiného klinického hodnocení. V této žádosti 
musí být uvedeny důvody zamítnutí nebo 
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stažení původní žádosti o povolení a 
změny oproti původní verzi protokolu.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem tohoto ustanovení je zabránit tomu, aby zadavatel předložil jinému členskému státu 
žádost, která již byla zamítnuta nebo stažena, aniž by ho před tím informoval o zamítnutí nebo 
stažení předchozí žádosti a jeho důvodech a aniž by byla provedena požadovaná zlepšení.

Pozměňovací návrh 394
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Žádost může být předložena pouze po datu 
oznámení rozhodnutí o počátečním 
povolení.

Žádost může být předložena pouze po datu 
oznámení rozhodnutí o počátečním 
povolení ze strany všech příslušných 
členských států.

Or. en

Odůvodnění

Bude existovat několik dat oznámení rozhodnutí, protože toto oznámení činí každý příslušný 
členský stát jednotlivě. Tato rozhodnutí budou pravděpodobně oznámena téměř ve stejnou 
dobu nebo pouze s rozdílem několika dnů. Vzhledem ke krátké lhůtě k vydání počátečního 
rozhodnutí je vhodné, aby byl celý postup jednoduchý a jasný a aby měl řádnou strukturu, 
tj. aby se před vydáním počátečního rozhodnutí nepřidávaly žádné nové členské státy.

Pozměňovací návrh 395
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Žádost může být předložena pouze po datu 
oznámení rozhodnutí o počátečním 

Žádost může být předložena pouze po datu 
oznámení rozhodnutí o počátečním 
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povolení. povolení v jakémkoli členském státě.

Or. en

Odůvodnění

S cílem zlepšit provádění nadnárodních klinických hodnocení by zadavatelé měli mít možnost 
rozšířit provádění o další členský stát poté, co o povolení rozhodl kterýkoli z dotčených 
členských států z první skupiny.

Pozměňovací návrh 396
Anna Rosbach

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členský stát podávající zprávu v 
souvislosti se žádostí uvedenou v odstavci 
1 musí být členským státem podávajícím 
zprávu v souvislosti s počátečním 
povolovacím postupem.

2. Pokud členský stát podával zprávu v 
souvislosti s počátečním povolovacím 
postupem, musí být členským státem 
podávajícím zprávu v souvislosti se žádostí 
uvedenou v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Tato změna je třeba za účelem zajištění, že členský stát podávající zprávu v souvislosti 
s počátečním povolovacím postupem bude též členským státem podávajícím zprávu 
v souvislosti s rozšířením klinického hodnocení. Členský stát podávající zprávu by měl být 
určen pouze tehdy, pokud se žádost týká nejméně tří členských států. Klinické hodnocení by 
nemělo být rozšiřováno na základě hodnocení, jež bylo provedeno pouze v jednom či dvou 
členských státech.

Pozměňovací návrh 397
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) 25 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro nízkointervenční

a) 25 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro klinická 
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klinická hodnocení; hodnocení s nízkým rizikem a klinická 
hodnocení se středním rizikem za použití 
léčebných režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy a/nebo pokyny 
ohledně standardní léčby;

Or. en

Odůvodnění

Zrychlený postup pro hodnocení s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 398
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) 35 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční
klinická hodnocení;

a) 35 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro klinická 
hodnocení jiná než s nízkým rizikem a 
klinická hodnocení se středním rizikem za 
použití léčebných režimů, které jsou 
podepřeny zveřejněnými důkazy a/nebo 
pokyny ohledně standardní léčby;

Or. en

Odůvodnění

Zrychlený postup pro hodnocení s nízkým rizikem.

Pozměňovací návrh 399
Rebecca Taylor

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) 40 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro každé klinické 
hodnocení hodnoceného léčivého 

vypouští se
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přípravku pro moderní terapii.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocené léčivé přípravky pro moderní terapii jsou různě chápány z naší strany a 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 přípravků pro moderní terapii jako celku 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.

Pozměňovací návrh 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise neschválila provedení 
klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o posouzení s aktualizovanou částí 
I bude předložena prostřednictvím portálu 
EU a zpřístupněna veřejnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pro účely získání těchto dodatečných 
vysvětlení může členský stát podávající 
zprávu pozastavit běh příslušné lhůty 
uvedené v odstavci 3 po dobu nejvýše 10 
dnů pro nízkointervenční klinická 
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 3 po dobu nejvýše 10 
dnů pro klinická hodnocení s nízkým 
rizikem a pro klinická hodnocení se 
středním rizikem za použití léčebných 
režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy a/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 a/nebo pokyny 
ohledně standardní léčby.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud při obdržení doplňujících 
vysvětlení činí zbývající lhůta pro 
oznámení rozhodnutí uvedeného v odstavci 
4 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.

Pokud při obdržení doplňujících vysvětlení 
činí zbývající lhůta pro oznámení 
rozhodnutí uvedeného v odstavci 4 méně 
než tři dny v případě klinických hodnocení 
s nízkým rizikem a klinických hodnocení 
se středním rizikem za použití léčebných 
režimů, které jsou podepřeny 
zveřejněnými důkazy a/nebo pokyny 
ohledně standardní léčby, a méně než pět 
dní v případě jiných hodnocení než 
klinických hodnocení s nízkým rizikem a 
klinických hodnocení se středním rizikem
za použití léčebných režimů, které jsou 
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podepřeny zveřejněnými důkazy a/nebo 
pokyny ohledně standardní léčby, 
prodlouží se na tři, respektive pět dnů

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zpráva o posouzení s aktualizovanou částí 
I bude prostřednictvím portálu EU 
uložena do databáze EU a zpřístupněna 
veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost posiluje důvěru občanů v povolovací postup pro klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh 405
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Další dotčený členský stát posoudí pro 
své území do deseti dnů od data předložení 
žádosti podle odstavce 1 aspekty, které se 
vztahují k části II zprávy o posouzení. V 
této lhůtě může z oprávněných důvodů
vyžadovat od zadavatele doplňující 
vysvětlení týkající se aspektů, které se 
vztahují k části II zprávy o posouzení, 
pokud jde o jeho území.

7. Další dotčený členský stát posoudí pro 
své území do deseti dnů od data předložení 
žádosti podle odstavce 1 aspekty, které se 
vztahují k části II zprávy o posouzení. V 
této lhůtě může vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení týkající se aspektů, 
které se vztahují k části II zprávy o 
posouzení, pokud jde o jeho území.
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Or. en

Odůvodnění

Členský stát by neměl mít povinnost odůvodňovat žádost o vysvětlení a doplňující informace.

Pozměňovací návrh 406
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Pokud další dotčený členský stát 
neoznámí zadavateli své rozhodnutí v 
příslušných lhůtách uvedených v odstavci 
3, závěr o části I zprávy o posouzení se 
považuje za rozhodnutí dalšího dotčeného 
členského státu o žádosti o povolení 
klinického hodnocení.

10. Pokud další dotčený členský stát 
neoznámí zadavateli své rozhodnutí v 
příslušných lhůtách uvedených v odstavci 
3, další členský stát předloží vysvětlení 
prostřednictvím portálu EU, ve kterém 
uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení mělo být uděleno výslovně, nikoli 
tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by 
měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli v případě nedodržení lhůt podle 
čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 407
Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Zadavatel nesmí předložit žádost v 
souladu s tímto článkem, pokud již byl
zahájen postup uvedený v kapitole III 
v souvislosti s uvedeným klinickým 

11. Zadavatel nesmí předložit žádost 
v souladu s tímto článkem, pokud byl 
v souvislosti s uvedeným klinickým 
hodnocením již zahájen postup uvedený 
v kapitole III, který se vztahuje na aspekt, 
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hodnocením. jimž se zabývá I. část hodnotící zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Posuzování II. části probíhá v jednotlivých členských státech, proto by probíhající postup 
povolení významné změny, který se vztahuje k II. části, neměl bránit podání žádosti o rozšíření 
počtu členských států.

Pozměňovací návrh 408
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Zadavatel nesmí předložit žádost v 
souladu s tímto článkem, pokud již byl
zahájen postup uvedený v kapitole III 
v souvislosti s uvedeným klinickým 
hodnocením.

11. Zadavatel nesmí předložit žádost 
v souladu s tímto článkem, pokud byl 
v souvislosti s uvedeným klinickým 
hodnocením již zahájen postup uvedený 
v kapitole III, který se vztahuje na aspekt, 
jimž se zabývá I. část hodnotící zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Aby se usnadnilo provádění nadnárodních klinických hodnocení, měla by být zavedena 
flexibilita ohledně rozšíření hodnocení o nový členský stát. Zadavatel by měl mít možnost 
přidat nový členský stát, pokud neprobíhají významné změny ovlivňující část I.

Pozměňovací návrh 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Návrh nařízení
Článek 15
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Významná změna může být provedena 
pouze tehdy, pokud byla schválena v 
souladu s postupem stanoveným v této 
kapitole.

Významná změna může být provedena 
pouze tehdy, pokud byla schválena 
v souladu s postupem stanoveným v této 
kapitole a pokud byla před provedením 
schválena nezávislou etickou komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Petru Constantin Luhan

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě významných změn, jak jsou 
stanoveny v článku 35, zadavatel předloží 
dokumentaci k žádosti do 15 dnů od svého 
rozhodnutí dočasně přerušit nebo ukončit 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Článek 35 nařízení vysvětluje, že dočasné přerušení a předčasné ukončení by měly být 
zavedeny jako podstatná změna, ale neupřesňuje žádné časové lhůty. V současném rámci 
existuje lhůta 15 dnů a navrhuje se ji zachovat.

Pozměňovací návrh 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do čtyř dnů po předložení dokumentace 
k žádosti oznámí členský stát podávající 
zprávu prostřednictvím portálu EU 

2. Do deseti dnů po předložení 
dokumentace k žádosti oznámí členský stát 
podávající zprávu prostřednictvím portálu 
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zadavateli: EU zadavateli:

Or. en

Odůvodnění

Příliš krátké lhůty znamenají riziko, že členské státy nebudou schopny pečlivě přezkoumat 
dokumentaci pro hodnocení. Například kvalifikace klinického hodnocení jako 
„nízkointervenčního“ vyžaduje podrobné a pečlivé posouzení výzkumného protokolu.

Pozměňovací návrh 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
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. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do čtyř dnů po předložení dokumentace 
k žádosti oznámí členský stát podávající 
zprávu prostřednictvím portálu EU 
zadavateli:

2. Do deseti dnů po předložení 
dokumentace k žádosti oznámí členský stát 
podávající zprávu prostřednictvím portálu 
EU zadavateli:

Or. en

Odůvodnění

Jelikož aspekty upřesněné v bodech a) a c) vyžadují podrobné posouzení, čtyři dny nejsou 
dostatečné.

Pozměňovací návrh 413
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zda v případě klinického hodnocení, 
které je nízkointervenčním klinickým 
hodnocením, bude klinické hodnocení i po 
provedení významné změny nadále 

c) zda v případě klinického hodnocení se 
středním nebo nízkým rizikem bude 
klinické hodnocení i po provedení 
významné změny nadále klinickým 



PE506.160v02-00 44/67 AM\929473CS.doc

CS

nízkointervenčním klinickým hodnocením. hodnocením se středním nebo nízkým 
rizikem.

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí výše uvedené skutečnosti 
zadavateli ve lhůtě uvedené v odstavci 2, 
má se za to, že významná změna, o jejíž 
povolení bylo požádáno, se týká aspektu, 
na který se vztahuje část I zprávy o 
posouzení, žádost se považuje za úplnou a 
v případě, kdy je klinické hodnocení 
nízkointervenčním klinickým 
hodnocením, se má za to, že zůstává 
nízkointervenčním klinickým hodnocením 
i po provedení významné změny.

3. Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí výše uvedené skutečnosti 
zadavateli ve lhůtě uvedené v odstavci 2,
předloží vysvětlení prostřednictvím portálu 
EU, ve kterém uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení mělo být uděleno výslovně, nikoli 
tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by 
měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli v případě nedodržení lhůt podle 
čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 415
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí výše uvedené skutečnosti 
zadavateli ve lhůtě uvedené v odstavci 2, 
má se za to, že významná změna, o jejíž 
povolení bylo požádáno, se týká aspektu, 
na který se vztahuje část I zprávy o 
posouzení, žádost se považuje za úplnou a 
v případě, kdy je klinické hodnocení 
nízkointervenčním klinickým hodnocením, 
se má za to, že zůstává nízkointervenčním
klinickým hodnocením i po provedení 
významné změny.

3. Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí výše uvedené skutečnosti 
zadavateli ve lhůtě uvedené v odstavci 2, 
má se za to, že významná změna, o jejíž 
povolení bylo požádáno, se týká aspektu, 
na který se vztahuje část I zprávy o 
posouzení, žádost se považuje za úplnou a 
v případě, kdy je klinické hodnocení 
klinickým hodnocením se středním nebo 
nízkým rizikem, se má za to, že zůstává 
klinickým hodnocením se středním nebo 
nízkým rizikem i po provedení významné 
změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí zadavateli skutečnosti v souladu 
s odst. 2 písm. a) až c) do tří dnů od 
obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, považuje se žádost za úplnou a v 
případě, že je klinické hodnocení 
nízkointervenčním klinickým 
hodnocením, má se za to, že zůstane 
nízkointervenčním klinickým hodnocením 
i po provedení významné změny.

Pokud členský stát podávající zprávu 
neoznámí zadavateli skutečnosti v souladu 
s odst. 2 písm. a) až c) do tří dnů od 
obdržení připomínek nebo doplněné 
žádosti, předloží vysvětlení 
prostřednictvím portálu EU, ve kterém 
uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení mělo být uděleno výslovně, nikoli 
tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by 
měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli v případě nedodržení lhůt podle 
čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.
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Pozměňovací návrh 417
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členský stát podávající zprávu 
zjistí, že se žádost netýká aspektu, na který 
se vztahuje část I zprávy o posouzení, že 
žádost není úplná, nebo že klinické 
hodnocení již nebude navzdory tomu, co 
tvrdí zadavatel, po provedení významné 
změny nízkointervenčním klinickým 
hodnocením, informuje o tom zadavatele 
prostřednictvím portálu EU a stanoví lhůtu 
v délce maximálně šesti dnů, aby umožnil 
zadavateli prostřednictvím portálu EU 
vznést připomínky nebo doplnit žádost.

4. Pokud členský stát podávající zprávu 
zjistí, že se žádost netýká aspektu, na který 
se vztahuje část I zprávy o posouzení, že 
žádost není úplná, nebo že klinické 
hodnocení již nebude navzdory tomu, co 
tvrdí zadavatel, po provedení významné 
změny klinickým hodnocením se středním 
nebo nízkým rizikem, informuje o tom 
zadavatele prostřednictvím portálu EU a 
stanoví lhůtu v délce maximálně šesti dnů, 
aby umožnil zadavateli prostřednictvím 
portálu EU vznést připomínky nebo doplnit 
žádost.

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. 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.

4. 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.

Or. en
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Odůvodnění

Posouzení žádosti o povolení významné změny by se mělo řídit stejnými požadavky jako 
posouzení původní žádosti.

Pozměňovací návrh 419
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. 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 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data posouzení.

Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí, které 
již zahrnuje stanovisko dotčené etické 
komise, a to do patnácti dnů od data 
posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise neschválila provedení 
klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud je v souvislosti s částí I zprávy o 
posouzení významná změna přijatelná
nebo přijatelná při splnění podmínek, 
zahrne dotčený členský stát do svého 
rozhodnutí závěr týkající se části II zprávy 
o posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Významná změna provedená v části I má dopad na část I:. v důsledku toho je třeba část II 
rovněž předložit k opětovnému posouzení.

Pozměňovací návrh 423
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dotčený členský stát neoznámí 
výše uvedené skutečnosti zadavateli ve 

2. Pokud dotčený členský stát neoznámí 
výše uvedené skutečnosti zadavateli ve 
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lhůtě uvedené v odstavci 1, má se za to, že 
významná změna, o jejíž povolení bylo 
požádáno, se týká aspektu, na který se 
vztahuje část II zprávy o posouzení a 
žádost se považuje za úplnou.

lhůtě uvedené v odstavci 1, předloží 
vysvětlení prostřednictvím portálu EU, ve 
kterém uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu bezpečnosti pacientů a v souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení 
mělo být uděleno výslovně, nikoli tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský 
stát nedodrží stanovené lhůty, by měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli 
v případě nedodržení lhůt podle čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 424
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 3 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud dotčený členský stát neoznámí 
zadavateli skutečnosti v souladu s odst. 1 
písm. a) a b) do tří dnů od obdržení 
připomínek nebo doplněné žádosti, má se 
za to, že významná změna se týká aspektu, 
na který se vztahuje část II zprávy o 
posouzení, a žádost se považuje za úplnou.

Pokud dotčený členský stát neoznámí 
zadavateli skutečnosti v souladu s odst. 1 
písm. a) a b) do tří dnů od obdržení 
připomínek nebo doplněné žádosti,
předloží vysvětlení prostřednictvím portálu 
EU, ve kterém uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu bezpečnosti pacientů a v souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení 
mělo být uděleno výslovně, nikoli tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský 
stát nedodrží stanovené lhůty, by měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli 
v případě nedodržení lhůt podle čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, 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

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data ověření.

Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data posouzení podle čl. 6 
odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení aspektů, na které se vztahuje část II, je nerozlučně spjato s aspekty, na něž se 
vztahuje část I. Například požadovaný rozsah informací poskytovaných subjektům hodnocení 
a jejich odškodnění v případě újmy závisí zejména na poměru přínosů a rizik. Pokud by část I 
byla rozšířena o další požadavky a posouzení části II by bylo provedeno jako první, mohlo by 
být nezbytné provést opakované posouzení po dokončení části I. Změna časové lhůty má 
zajistit, že posouzení aspektů, na které se vztahuje část II, bude předloženo až po dokončení 
posouzení části I.

Pozměňovací návrh 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data ověření.

Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí, které 
již zahrnuje stanovisko dotčené etické 
komise, a to do patnácti dnů od data 
ověření.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavcích 5 a 6, považuje se 
významná změna za povolenou.

7. Pokud jde o nízkointervenční klinická 
hodnocení, v případě, že dotčený členský 
stát neoznámil zadavateli své rozhodnutí ve 
lhůtách uvedených v odstavcích 5 a 6, 
považuje se významná změna za 
povolenou za předpokladu, že hodnocení 
bylo považováno za nízkointervenční 
klinické hodnocení podle čl. 5 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tiché povolení podstatné změny klinického hodnocení podle tohoto odstavce znamená vyšší 
riziko pro subjekty hodnocení, a mělo by být tudíž omezeno na nízkointervenční klinická 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 428
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavcích 5 a 6, považuje se 
významná změna za povolenou.

7. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavcích 5 a 6, předloží 
vysvětlení prostřednictvím portálu EU, ve 
kterém uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení mělo být uděleno výslovně, nikoli 
tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by 
měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli v případě nedodržení lhůt podle 
čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.
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Pozměňovací návrh 429
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dotčený členský stát pro své 
území posoudí aspekty významné změny, 
na které se vztahuje část II zprávy o 
posouzení, do deseti dnů od data ověření.

1. Každý dotčený členský stát pro své 
území posoudí aspekty významné změny, 
na které se vztahuje část II zprávy o 
posouzení, do deseti dnů od data ověření
v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Posouzení žádosti o povolení významné změny, na kterou se vztahuje část II, by se mělo řídit 
stejnými požadavky jako posouzení části II původní žádosti.

Pozměňovací návrh 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý dotčený členský stát pro své 
území posoudí aspekty významné změny,
na které se vztahuje část II zprávy o 
posouzení, do deseti dnů od data ověření.

1. Každý dotčený členský stát pro své 
území posoudí aspekty významné změny, 
na které se vztahuje část II zprávy o 
posouzení, do patnácti dnů od data ověření
v souladu s postupem uvedeným v čl. 7 
odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Margrete Auken
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za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Ve lhůtě uvedené ve odstavci 1 může 
dotčený členský stát z oprávněných 
důvodů vyžadovat od zadavatele doplňující 
vysvětlení týkající se této významné 
změny, pokud jde o jeho území.

2. Ve lhůtě uvedené ve odstavci 1 může 
dotčený členský stát vyžadovat od 
zadavatele doplňující vysvětlení týkající se 
této významné změny, pokud jde o jeho 
území.

Or. en

Odůvodnění

Dotčený členský stát by neměl mít povinnost odůvodňovat žádost o doplňující informace.

Pozměňovací návrh 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí do 
deseti dnů od data posouzení nebo 
posledního dne posouzení uvedeného v 
článku 22, podle toho, co nastane později.

Oznámení musí být provedeno 
prostřednictvím jediného rozhodnutí, které 
již zahrnuje stanovisko dotčené etické 
komise, do patnácti dnů od data posouzení 
nebo posledního dne posouzení uvedeného 
v článku 22, podle toho, co nastane 
později.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise neschválila provedení 
klinického hodnocení v dotčeném 
členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost uplatnit výjimku z provedení klinického hodnocení na základě 
etických důvodů poté, co zadavatel zavedl významnou změnu. Záporné rozhodnutí etické 
komise v dotčeném členském státě ohledně významné změny musí nutně vést k tomu, že 
povolení klinického hodnocení v dotčeném členském státě nebude uděleno.

Pozměňovací návrh 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise neschválila provedení 
významné změny klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, závěr o významné 
změně aspektů, na které se vztahuje část I 
zprávy o posouzení, se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení významné změny.

4. Pokud  jde o nízkointervenční klinická 
hodnocení, v případě, že dotčený členský 
stát neoznámil zadavateli své rozhodnutí ve 
lhůtách uvedených v odstavci 1, závěr o 
významné změně aspektů, na které se 
vztahuje část I zprávy o posouzení, se 
považuje za rozhodnutí dotčeného 
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členského státu o žádosti o povolení 
významné změny za předpokladu, že 
zůstane nízkointervenčním klinickým 
hodnocením podle čl. 5 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Tiché povolení podstatné změny klinického hodnocení podle tohoto odstavce znamená vyšší 
riziko pro subjekty hodnocení, a mělo by být tudíž omezeno na nízkointervenční klinická 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 436
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, závěr o významné 
změně aspektů, na které se vztahuje část I 
zprávy o posouzení, se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení významné změny.

4. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, předloží vysvětlení 
prostřednictvím portálu EU, ve kterém 
uvede, kdy oznámení podá.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s požadavkem směrnice 2001/20/ES by povolení mělo být uděleno výslovně, nikoli 
tichým souhasem členského státu. Sankce za to, že členský stát nedodrží stanovené lhůty, by 
měly odrážet sankce, jež Komise navrhuje uložit zadavateli v případě nedodržení lhůt podle 
čl. 34 odst. 3 druhého pododstavce.

Pozměňovací návrh 437
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a



PE506.160v02-00 56/67 AM\929473CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rovádění klinického hodnocení, včetně 
vědeckých souvislostí a přijatých opatření;

a) provádění klinického hodnocení, včetně 
vědeckých, metodologických a etických
souvislostí;

Or. en

Odůvodnění

Jak již bylo zmíněno, etické hodnocení by mělo být součástí celkového posouzení 

Pozměňovací návrh 438
Roberta Angelilli

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) postupu udělování informovaného 
souhlasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Margrete Auken
za skupinu Verts/ALE

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odkaz na klinické hodnocení nebo 
klinická hodnocení, která jsou významným 
způsobem změněna;

a) odkaz na klinické hodnocení nebo 
klinická hodnocení, která jsou významným 
způsobem změněna, s použitím čísla 
registrace na portálu EU;

Or. en
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Odůvodnění

To by umožnilo rozpoznat, ke kterému klinickému hodnocení se navrhovaná změna vztahuje, a 
vysledovat změny v protokolu.

Pozměňovací návrh 440
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odkaz na klinické hodnocení nebo 
klinická hodnocení, která jsou významným 
způsobem změněna;

a) odkaz na klinické hodnocení nebo 
klinická hodnocení, která jsou významným 
způsobem změněna, s použitím 
univerzálního čísla registrace hodnocení 
nebo čísla registrace na portálu EU;

Or. en

Odůvodnění

Použití univerzálního čísla registrace hodnocení nebo čísla rgistace na portálu EU usnadní 
rozpoznat dotčené hodnocení a navrhovanou změnu.

Pozměňovací návrh 441
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud bylo klinické hodnocení 
provedeno mimo Unii, musí splňovat 
zásady rovnocenné se zásadami tohoto 
nařízení, pokud jde o práva a bezpečnost 
subjektu hodnocení a spolehlivost a 
robustnost údajů získaných v klinickém 
hodnocení.

5. Pokud bylo klinické hodnocení 
provedeno mimo Unii, musí splňovat 
zásady rovnocenné se zásadami tohoto 
nařízení, pokud jde o práva, bezpečnost a 
kvalitu života subjektu hodnocení a
spolehlivost a robustnost údajů získaných v 
klinickém hodnocení.

Or. en
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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 442
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Údaje z klinického hodnocení
předložené v dokumentaci k žádosti musí 
být založeny na klinických hodnoceních, 
která byla před svým zahájením 
zaznamenána ve veřejném registru, který je 
primárním registrem platformy 
International Clinical Trials Registry 
Platform Světové zdravotnické organizace 
(mezinárodní platforma pro registry 
klinických hodnocení).

6. Údaje z klinických hodnocení 
prováděných na pacientech a předložené v 
dokumentaci k žádosti musí být založeny 
na klinických hodnoceních, která byla před 
svým zahájením zaznamenána ve veřejném 
registru, který je primárním registrem nebo 
poskytovatelem údajů platformy 
International Clinical Trials Registry 
Platform Světové zdravotnické organizace 
(mezinárodní platforma pro registry 
klinických hodnocení).

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Údaje z klinického hodnocení 
předložené v dokumentaci k žádosti musí 
být založeny na klinických hodnoceních, 
která byla před svým zahájením 
zaznamenána ve veřejném registru, který je 
primárním registrem platformy 
International Clinical Trials Registry 
Platform Světové zdravotnické organizace 

6. Údaje z klinického hodnocení
předložené v dokumentaci k žádosti musí 
být založeny na klinických hodnoceních, 
která byla zaznamenána ve veřejném 
registru, který je primárním registrem 
platformy International Clinical Trials 
Registry Platform Světové zdravotnické 
organizace (mezinárodní platforma pro 
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(mezinárodní platforma pro registry 
klinických hodnocení).

registry klinických hodnocení).

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 26 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o klinická hodnocení 
provedená v jediném členském státě, 
dokumentaci k žádosti lze vypracovat 
v jednom z úředních jazyků dotčeného 
členského státu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 26 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě rozšíření Unie o další členský 
stát se uplatní třetí pododstavec tohoto 
článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 446
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Kapitola IV a (nová)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola IVa
INFORMACE

Článek 27a
Přístup k informacím

1. Nařízení (ES) č. 1049/2001 se vztahuje 
na dokumenty agentury.
2. Agentura přijme praktická opatření 
k provedení nařízení (ES) č. 1049/2001 do 
1. ledna 2014.

Článek 27b
Přístup veřejnosti ke zprávám o klinických 
studiích
Veřejnosti bude zaručen bezplatný a 
snadný přístup ke klinickým údajím 
obsaženým v databázi agentury, zejména 
ke zprávám o klinických studiích. Za tímto 
účelem bude ve zprávách o klinických 
studiích uveden hyperlink ke klinickým 
hodnocením. 

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Alda Sousa

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Přístup veřejnosti ke zprávám o klinických 

studiích
Veřejnosti bude zaručen bezplatný a 
snadný přístup ke klinickým údajím 
obsaženým v databázi agentury, zejména 
ke zprávám o klinických studiích. Za tímto 
účelem bude ve zprávách o klinických 
studiích uveden hyperlink ke klinickým 
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hodnocením.

Or. en

Odůvodnění

Řada výzkumných studií ukázala, že pokud nejsou zprávy o klinických studiích zahrnuty do 
systematických přezkumů, dochází k tomu, že základní důkazy jsou neúplné a závěry o dopadu 
intervence zkreslené.

Pozměňovací návrh 448
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) očekávané přínosy pro léčbu a pro 
veřejné zdraví odůvodňují předvídatelná 
rizika a obtíže;

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 449
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) soulad s písmenem a) je neustále 
dodržován;

b) zásady stanovené v písmenu a) jsou 
dodržovány po celou dobu provádění 
studie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 450
Philippe Juvin
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Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
udělil informovaný souhlas;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Jeví se koherentnější přesunout tuto podmínku a umístit ji za čl. 28 odst. 1 písm. d). V praxi 
totiž musí být subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce před tím, než udělí svůj 
informovaný souhlas, náležitě informováni o cílech, rizicích a nevýhodách spojených 
s klinickým hodnocením.

Pozměňovací návrh 451
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
udělil informovaný souhlas;

c) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
udělil informovaný souhlas. Všechny 
osoby, které byly požádány o účast na 
klinickém hodnocení, mají právo tuto 
účast odmítnout, aniž by jejich odmítnutí 
vedlo k jakémukoli závazku nebo újmě;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Richard Seeber

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c



AM\929473CS.doc 63/67 PE506.160v02-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
udělil informovaný souhlas;

c) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
svobodně a dobrovolně udělil informovaný 
souhlas;

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 453
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) měl 
v předchozím pohovoru se zkoušejícím 
nebo členem zkoušejícího týmu příležitost 
porozumět cílům, rizikům a obtížím 
spojeným s klinickým hodnocením i 
podmínkám, za nichž má být klinické 
hodnocení prováděno, a byl také 
informován o právu kdykoliv od klinického 
hodnocení odstoupit, aniž by tím došel 
jakékoliv újmy;

d) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) měl 
v předchozím pohovoru se zkoušejícím 
nebo jeho zástupcem příležitost porozumět 
cílům, rizikům a obtížím spojeným s 
klinickým hodnocením i podmínkám, za 
nichž má být klinické hodnocení 
prováděno, a byl také informován o právu 
kdykoliv od klinického hodnocení 
odstoupit, aniž by tím došel jakékoliv 
újmy; 

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba připomenout, že v praxi může zkoušející úkol informovat osobu, která je připravena 
podrobit se výzkumu, nebo jejího zákonného zástupce, a získat jejich souhlas, svěřit lékaři 
nebo jiné osobě. Například ve Francii to povoluje zákon.
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Pozměňovací návrh 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) měl 
v předchozím pohovoru se zkoušejícím 
nebo členem zkoušejícího týmu příležitost 
porozumět cílům, rizikům a obtížím 
spojeným s klinickým hodnocením i 
podmínkám, za nichž má být klinické 
hodnocení prováděno, a byl také 
informován o právu kdykoliv od klinického 
hodnocení odstoupit, aniž by tím došel 
jakékoliv újmy;

d) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) měl 
v předchozím pohovoru s lékařem, který je
zkoušejícím nebo členem zkoušejícího 
týmu, příležitost porozumět cílům, rizikům 
a obtížím spojeným s klinickým 
hodnocením i podmínkám, za nichž má být 
klinické hodnocení prováděno, a byl také 
informován o právu kdykoliv od klinického 
hodnocení odstoupit, aniž by tím došel 
jakékoliv újmy;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 455
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce (pokud není subjekt hodnocení 
způsobilý informovaný souhlas udělit) 
udělil informovaný souhlas;
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Or. fr

Odůvodnění

Jeví se koherentnější přesunout tuto podmínku z čl. 28 odst. 1 písm. c). V praxi totiž musí být 
subjekt hodnocení nebo jeho zákonný zástupce před tím, než udělí svůj informovaný souhlas, 
náležitě informováni o cílech, rizicích a nevýhodách spojených s klinickým hodnocením.

Pozměňovací návrh 456
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) Předchozí pohovor se zkoušejícím 
nebo členem zkoušejícího týmu za účelem 
získání informovaného souhlasu subjektu 
hodnocení by měl zahrnovat ověření toho, 
zda subjekt a/nebo jeho zástupce plně 
porozuměli své skutečné úloze, tím, že 
budou požádáni o shrnutí informací, jež 
jim byly sděleny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním.

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním. Stejně jako veškeré informace 
týkající se klinického hodnocení i údaje 
shromážděné před odvoláním souhlasu 
jsou zaznamenávány, zpracovávány a 
uchovávány způsobem, který umožňuje 
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jejich přesný výklad, ověřování a 
podávání zpráv o nich, zatímco důvěrnost 
týkající se subjektů údajů zůstává 
zachována.

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Philippe Juvin

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním.

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním. Údaje shromážděné mezi 
datem, kdy subjekt hodnocení poskytl svůj 
informovaný souhlas, a datem, kdy svůj 
souhlas stáhl, lze použít v souvislosti 
s klinickým hodnocením, pokud dotčená 
osoba proti tomuto nenamítá.

Or. fr

Pozměňovací návrh 459
Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním.

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že bez odůvodnění odvolá 
svůj informovaný souhlas, aniž by tím 
došel jakékoliv újmy nebo závazku. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
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odvoláním.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení může 
kdykoliv odstoupit od klinického 
hodnocení tím, že odvolá svůj informovaný 
souhlas, aniž by tím došel jakékoliv újmy. 
Odvolání souhlasu neovlivní činnosti 
provedené na základě souhlasu před jeho 
odvoláním.

3. Kterýkoliv subjekt hodnocení nebo jeho 
zákonný zástupce může kdykoliv odstoupit 
od klinického hodnocení tím, že odvolá 
svůj informovaný souhlas, aniž by tím 
došel jakékoliv újmy. Odvolání souhlasu 
neovlivní činnosti provedené na základě 
souhlasu před jeho odvoláním.

Or. en

Odůvodnění

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


