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Vysvětlivky

* Postup konzultace
*** Postup souhlasu

***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o klinických hodnoceních humánních 
léčivých přípravků a o zrušení směrnice 2001/20/ES
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0369),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, článek 114 a čl. 168 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0194/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
12. prosince 20121

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro vnitřní trh a ochranu 
spotřebitelů (A7-0000/2013),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a parlamentům 
členských států.

                                               
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Na základě bodu č. 6 Helsinské deklarace Světové lékařské asociace a čl. 28 odst. 2 tohoto 
návrhu musí mít kvalita života jednotlivých subjektů hodnocení přednost před všemi dalšími 
zájmy. Proto je nutné kvalitu života v tomto právním předpise více zdůraznit.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nezbytnou podmínkou každého klinického hodnocení je jeho předchozí schválení ze strany 
etické komise. Podle Helsinské deklarace lze výzkum na člověku provádět pouze poté, co daný 
výzkumný projekt schválil příslušný orgán na základě multidisciplinárního posouzení jeho 
přípustnosti z etického hlediska.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) Dotčené členské státy by měly při 
posuzování žádosti o povolení klinického 
hodnocení spolupracovat. Tato spolupráce 
se nemusí vztahovat na aspekty, které jsou 
ze své podstaty vnitrostátní povahy.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost se svobodně rozhodnout, v kterých oblastech chtějí, či 
nechtějí spolupracovat. V kontextu zvýšené mobility osob mezi členskými státy EU 
a přeshraničního poskytování zdravotní péče by měly být členské státy vybízeny k tomu, aby 
si vyměňovaly názory a spolupracovaly také na etických aspektech klinických zkoušek, včetně 
informovaného souhlasu.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Tento postup by měl být pružný 
a efektivní, aby nedocházelo 
k administrativním zpožděním při zahájení 
klinického hodnocení.

(7) Tento postup by měl být pružný 
a efektivní, aby nedocházelo 
k administrativním zpožděním při zahájení 
klinického hodnocení. Nad všemi dalšími 
zájmy by měly převažovat práva, 
bezpečnost a kvalita života jednotlivých 
subjektů hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s bodem č. 6 Helsinské deklarace a s čl. 28 odst. 2 tohoto návrhu.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, včetně toho, aby skupina 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení reprezentovala populaci, která 
má být léčena, a toho, zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků. Aby byla zajištěna 
opodstatněnost klinického hodnocení, měl 
by zadavatel pokud možno poskytovat 
systematický přehled stávajících údajů 
o hodnocených léčivých přípravcích. 

Or. en

Odůvodnění

Klinická hodnocení by měla odrážet cílové skupiny populace, včetně vyváženosti, pokud jde 
o pohlaví a věk, aby bylo zajištěno řádné vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti z hlediska 
populace, která bude daným preparátem nakonec léčena. To je v souladu s bodem č. 5 
Helsinské deklarace. Aby byla i nadále zaručena opodstatněnost hodnocení, a tím zajištěno, 
že se subjekty neúčastní hodnocení zbytečně, měl by si zadavatel prověřovat informace 
o hodnoceném léčivém přípravku a tyto informace uvést ve své žádosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Některé aspekty žádosti o klinické 
hodnocení se týkají otázek, které jsou 
ze své podstaty vnitrostátní povahy, nebo 

vypouští se
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etických aspektů klinického hodnocení. 
Tyto otázky by neměly být posuzovány 
ve spolupráci mezi všemi dotčenými 
členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Souvislost s pozměňovacím návrhem k bodu odůvodnění č. 6. Členské státy by měly mít 
možnost se svobodně rozhodnout, v kterých oblastech chtějí, či nechtějí spolupracovat. 
V kontextu zvýšené mobility osob mezi členskými státy EU a přeshraničního poskytování 
zdravotní péče by měly být členské státy vybízeny k tomu, aby si vyměňovaly názory 
a spolupracovaly také na etických aspektech klinických zkoušek, včetně informovaného 
souhlasu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

V souladu s bodem č. 15 Helsinské deklarace musí být do posuzování klinického hodnocení 
zapojena etická komise. Návrh Komise je v tomto ohledu velmi neurčitý. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V současné době se postup 
posuzování klinického hodnocení 
ze strany etické komise mezi členskými 
státy značně liší, přičemž jsou do něj 
zapojeny nejrůznější orgány na celostátní, 
regionální a místní úrovni a sleduje se 
řada odlišných postupů, což vede 
k nejednotnému posuzování. V důsledku 
toho dochází ke zpoždění a roztříštěnosti. 
V zájmu evropských pacientů a veřejného 
zdraví by měly být postupy a zásady tohoto 
posuzování ze strany etických komisí 
sjednoceny na základě výměny 
osvědčených postupů mezi těmito 
komisemi. Komise by za tímto účelem 
měla spolupráci etických komisí usnadnit. 

Or. en

Odůvodnění

S cílem zajištění jasnosti a jednotnosti posuzování klinických hodnocení ze strany etické 
komise by Komise měla vytvořit platformu k prohloubení spolupráce a výměně osvědčených 
postupů mezi etickými komisemi, aniž by došlo ke vzniku náročné plné harmonizace. Účast 
v této platformě by měla být dobrovolná.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Zadavateli by mělo být umožněno 
žádost o povolení klinického hodnocení 
stáhnout. Aby se však zajistilo spolehlivé 
fungování postupu posuzování, žádost 
o povolení klinického hodnocení by měla 
být stažena pouze pro klinické hodnocení 
jako celek. Zadavatelé by měli mít 
po stažení žádosti možnost předložit novou 
žádost o povolení klinického hodnocení.

(16) Zadavateli by mělo být umožněno 
žádost o povolení klinického hodnocení 
stáhnout. Aby se však zajistilo spolehlivé 
fungování postupu posuzování, žádost 
o povolení klinického hodnocení by měla 
být stažena pouze pro klinické hodnocení 
jako celek. Důvody stažení žádosti by měly 
být uvedeny na portálu EU. Zadavatelé by 
měli mít po stažení žádosti možnost 
předložit novou žádost o povolení 
klinického hodnocení za předpokladu, 
že nová žádost obsahuje vysvětlení týkající 
se veškerých případů předchozího stažení 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se požadovat, aby zadavatelé své rozhodnutí ohledně stažení žádosti odůvodnili. To 
by zajistilo účinnost a transparentnost, zvýšilo by to výměnu informací mezi členskými státy 
a odradilo by to zadavatele od toho, aby hledali nejsnadnější možnost, jak získat povolení 
k provádění klinického hodnocení. Je to také v souladu s novými předpisy o farmakovigilanci 
(směrnicí 2010/84/EU a nařízením 1235/2010), podle nichž musejí držitelé rozhodnutí 
o registraci informovat orgány o důvodech stažení určitého produktu z trhu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) V zájmu zvýšení transparentnosti 
v oblasti klinických hodnocení by měly být 
údaje z klinických hodnocení předložené 
na podporu žádosti o klinické hodnocení 
založeny pouze na klinických hodnoceních
zaznamenaných ve veřejně přístupné 
databázi.

(20) V zájmu zvýšení transparentnosti 
v oblasti klinických hodnocení by měly být 
údaje z klinických hodnocení předložené 
na podporu žádosti o povolení klinického 
hodnocení založeny na klinických 
hodnoceních zaznamenaných ve veřejně 
přístupné databázi. Údaje z klinického 
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hodnocení založené na klinických 
hodnoceních prováděných před datem 
použití stávajícího nařízení by měly být 
zaneseny do veřejného registru, který je 
primárním nebo partnerským registrem 
mezinárodní platformy pro registry 
klinických hodnocení WHO (WHO 
International Clinical Trials Registry 
Platform). 

Or. en

Odůvodnění

Klinické údaje ze starších hodnocení mohou mít stále svůj význam. Aby byla zajištěna 
spolehlivost údajů ze starších studií, je nutné podporovat registraci starších klinických 
hodnocení. Mezi zdroje dat by měl být zahrnut také registr Clinicaltrials.gov, který není 
primárním, nýbrž partnerským registrem mezinárodní platformy pro registry klinických 
hodnocení WHO.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Po získání rozhodnutí o registraci 
by se údaje z klinických hodnocení již 
z komerčního hlediska neměly považovat 
za důvěrné.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem transparentnosti by měly být údaje získané na základě klinického hodnocení, které 
vedlo k získání rozhodnutí o registraci, plně přístupné.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nejohroženější subjekty hodnocení vyžadují dodatečná ochranná opatření.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(52) Tato databáze by měla obsahovat 
všechny příslušné informace týkající se 
klinického hodnocení. V databázi by měla 
být zaregistrována všechna klinická 
hodnocení ještě před svým zahájením. 
V databázi by mělo být zveřejněno rovněž 
datum zahájení a ukončení zařazování 
subjektů do hodnocení. V databázi by 
neměly být zaznamenávány žádné osobní 
údaje subjektů účastnících se klinického 
hodnocení. Informace v databázi by měly 
být veřejné, pokud zvláštní důvody 
nevyžadují, aby určitá informace 
zveřejněna nebyla z důvodu ochrany práva 
jednotlivce na soukromí a práva 
na ochranu osobních údajů uznávaných 
články 7 a 8 Listiny základních práv 
Evropské unie.

Or. en

Odůvodnění

K dispozici by měly být rovněž informace o zahájení a ukončení začleňování pacientů 
do klinického hodnocení, aby měly pacienti možnost snadno zjistit, jaká hodnocení mají
k dispozici.



PR\925718CS.doc 15/51 PE504.236v01-00

CS

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
 Čl. 21 – odst. 2 – bod 1 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1) „Studie vztahující se k léčivému 
prostředku: jakékoliv zkoumání prováděné 
na lidech za účelem

(Horizontální pozměňovací návrh, který 
se týká celého textu. Bude-li přijat, bude 
nutné provést příslušné změny.)

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se definice „klinického hodnocení“ vyvolal u zainteresovaných stran 
nejasnosti, jelikož podle mezinárodních pokynů lze pojmy „klinická studie“ a „klinické 
hodnocení" volně zaměňovat.

Pozměňovací návrh 16

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 
dotčeném členském státě;

b) podle protokolu klinické studie nejsou 
hodnocené léčivé přípravky používány 
v souladu s podmínkami registrace 
dotčeném členském státě a jejich 
používání nespadá pod běžnou klinickou 
praxi;

Or. en

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění. Jelikož se v řadě standardních léčebných protokolů používají léčivé 
přípravky mimo rámec jejich registrace, je nutné jasně stanovit, že studie, které shromažďují 
údaje o standardním používání léčiv nad rámec jejich registrace, nelze považovat za klinická 
hodnocení.



PE504.236v01-00 16/51 PR\925718CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 17

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 jakémkoli dotčeném členském státě, 
nebo pokud jde jejich použití nad rámec 
podmínek registrace, je jejich použití 
podpořeno dostatečnými zveřejněnými 
důkazy, příp. pokyny ohledně standardní 
léčby;

Or. en

Odůvodnění

V případě léčby mnoha vzácných onemocnění se léčivé přípravky téměř vždy používají 
v rámci standardní léčby mimo rámec jejich registrace („použití mimo rozsah podmínek 
rozhodnutí o registraci“). Aby se předešlo zásadním rozdílům mezi členskými státy, pokud jde 
o používání definice nízce intervenčních hodnocení, včetně používání neregistrovaných léčiv, 
je nutné stanovit míru přijímání příslušných důkazů, a pokud je cílem léčby v rámci klinického 
hodnocení pouze srovnání standardních praktických léčebných postupů, pak by se mělo toto 
hodnocení považovat za hodnocení v rámci nízce intervenční kategorie hodnocení nehledě 
na to, zda se léčivo používá mimo rozsah své registrace.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nízce intervenční klinická hodnocení 
mohou zahrnovat podávání placeba, 
pokud jeho použití nepředstavuje 
ve srovnání s běžnou klinickou praxí vyšší 
než minimální riziko pro bezpečnost 
a kvalitu života subjektů hodnocení.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, že klinické hodnocení může i nadále splňovat definici 
nízce intervenčního hodnocení s použitím placeba, aniž by došlo ke zvýšení rizika pro subjekty 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 19

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, laických 
osob a alespoň jednoho zkušeného, dobře 
informovaného pacienta nebo jeho 
zástupce, jejichž úkolem je chránit práva, 
bezpečnost a kvalitu života subjektů 
hodnocení a tuto ochranu veřejnosti 
zaručit.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s bodem č. 15 Helsinské deklarace musí být do posuzování klinického hodnocení 
zapojena etická komise. Návrh Komise je v tomto ohledu velmi neurčitý.

Pozměňovací návrh 20

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 svobodně a dobrovolně 
potvrzuje svou ochotu účastnit se 
příslušného hodnocení poté, co byl 
informován o všech aspektech hodnocení, 
které mají význam pro jeho rozhodnutí 
hodnocení se zúčastnit.

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s bodem č. 24 Helsinské deklarace a článkem 29 tohoto nařízení je nutné 
informovaný souhlas poskytnout svobodně.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) „Zpráva o klinické studii“: zpráva 
obsahující nezkrácený protokol a všechny 
jeho následné změny a data, plán 
statistické analýzy, shrnutí údajů 
o účinnosti a bezpečnosti týkající se všech 
sledovaných parametrů ve formě tabulek 
nebo výčtů, a to v souladu s pokyny 
Mezinárodní konference o harmonizaci 
technických požadavků na registraci 
humánních léčivých přípravků (ICH) 
týkajícími se struktury a obsahu zpráv 
o klinických studiích (ICH E3).

Or. en

Odůvodnění
Zavedení zpráv o klinických studiích je v zájmu vyšší transparentnosti. Jedná se 
o mezinárodně přijímané pokyny týkající se vypracování nezkráceného popisu klinického 
hodnocení a jeho výsledků. To pomůže zadavatelům poskytovat harmonizované informace 
a zvýšit transparentnost tím, že podstatným způsobem zvýší množství údajů dostupných 
veřejnosti a nezávislým výzkumným pracovníkům.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
 Čl. 3 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– údaje získané v klinickém hodnocení 
budou spolehlivé a robustní.

– údaje získané v klinickém hodnocení 
budou spolehlivé a významné a budou mít 
značnou výpovědní hodnotu.

Or. en
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Odůvodnění

Klinická hodnocení by se měla provádět, pouze pokud mají jejich výsledky význam z hlediska 
zlepšování prevence a léčby nemocí. Podle článku 6 je jedním z hodnocených kritérií 
opodstatněnost klinického hodnocení, která by proto měla být zahrnuta mezi základní zásady 
těchto hodnocení.

Pozměňovací návrh 23

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, veřejné 
zdraví a kvalitu života při zohlednění 
všech těchto prvků:

Or. en

Odůvodnění

V rámci posuzování v části I musejí členské státy, které podávají zprávu, při zvažování 
nejrůznějších faktorů posuzovat žádost o povolení klinického hodnocení s ohledem 
na předpokládaný přínos z hlediska kvality života pacientů.

Pozměňovací návrh 24

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, 
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
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Odůvodnění

Klinická hodnocení by měla odrážet cílové populační skupiny, včetně vyváženosti, pokud jde 
o pohlaví a věk, aby bylo zajištěno řádné vyhodnocení bezpečnosti a účinnosti z hlediska 
populace, která bude daným preparátem nakonec léčena. To by mělo být hodnoceno 
při posuzování opodstatněnosti studie. 

Pozměňovací návrh 25

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 vysoká výpovědní hodnota
údajů získaných v klinickém hodnocení 
při zohlednění statistických přístupů, 
uspořádání a metodologie hodnocení 
(včetně velikosti vzorku, která by 
umožňovala stratifikovanou analýzu podle 
věku a pohlaví, a včetně randomizace, 
srovnávacího přípravku a sledovaných 
parametrů);

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 26

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 zdraví subjektu hodnocení 
spojené se zdravotním stavem nebo 
s kvalitou života, v souvislosti s nímž je 
hodnocený léčivý přípravek zkoumán;

Or. en
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Odůvodnění

Je nutné přihlédnout rovněž k potenciálnímu přínosu s ohledem na kvalitu života pacientů.

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Členský stát podávající zprávu podle I. části by měl hodnotit dodržování hlavních prvků 
informovaného souhlasu, jak je stanoveno v kapitole V. Zatímco o určitých kulturních 
aspektech mohou nejlépe rozhodovat jednotlivé členské státy, měly by se v I. části zvažovat 
také hlavní prvky stanovené v kapitole V.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
 Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členský stát podávající zprávu zašle 
předběžné znění I. části zprávy 
o posouzení klinického hodnocení 
příslušnému členskému státu včas, 
příp. uvede důvody, proč do této zprávy 
nebyly zahrnuty určité faktory.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zpřísnit povinnost členského státu podávajícího zprávu řádně přihlédnout 
k faktorům, kterými se zabývaly příslušné členské státy. Navrhuje se proto, aby členský stát 
podávající zprávu zaslal předběžné znění I. části zprávy o posouzení klinického hodnocení 
příslušnému členskému státu, kde by mj. uvedl, jakým způsobem tyto faktory hodnotil.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
 Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posouzení aspektů uvedených v prvním 
pododstavci tvoří část II zprávy 
o posouzení.

Posouzení aspektů uvedených v prvním 
pododstavci tvoří část II zprávy 
o posouzení klinického hodnocení, přičemž 
členský stát podávající zprávu jej zahrne 
do této zprávy o posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
 Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby posuzující žádost Osoby posuzující žádost (I. část a II. část)

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné si povšimnout, že stejné podmínky platí pro osoby posuzující žádost, jak pokud jde 
o I., tak i o II. část, a že etické výbory se účastní také posuzování I. části.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
 Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Osoby posuzující žádost by měly vydat 
prohlášení o veškerých svých finančních 
a osobních zájmech, které by mělo být 
k dispozici v databázi EU.
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné zvýšit záruky, pokud jde o nezávislost osob posuzujících žádosti o povolení 
klinického hodnocení.

Pozměňovací návrh 32

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, aby bylo zaručeno 
dodržování požadavků na vědeckou 
a etickou kvalitu.

Or. en

Odůvodnění
Je nutné jasně stanovit, že se etické a vědecké otázky nedělí ve zprávě o posouzení žádosti 
o klinické hodnocení na I. a II. část.

Pozměňovací návrh 33

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. Komise na základě stávající 
osvědčené praxe vypracuje pokyny týkající 
se zapojení pacientů do posuzování těchto 
žádostí.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s bodem č. 15 Helsinské deklarace musí být do posuzování klinického hodnocení 
zapojena etická komise. Návrh Komise je v tomto ohledu velmi neurčitý.
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud patří subjekty hodnocení 
do jiných skupin ohrožených osob, 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 v dané oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby klinická hodnocení zahrnující zástupce ohrožených populačních skupin 
(např. osob trpících řadou různých chorob, starších nebo oslabených osob) vedla ke zlepšení 
léčebných možností, které jsou pro ně k dispozici, přičemž je nutné, aby tato hodnocení 
probíhala za podmínek, jež těmto subjektům hodnocení poskytují nejlepší možnou ochranu. 

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
 Článek 12 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zadavatel může žádost stáhnout kdykoli až 
do data posouzení. V takovém případě 
může být žádost stažena pouze s ohledem 
na všechny dotčené členské státy.

Zadavatel může žádost stáhnout kdykoli až 
do data posouzení. V takovém případě 
může být žádost stažena pouze s ohledem 
na všechny dotčené členské státy. Důvody 
stažení se sdělí všem dotyčným členským 
států a uvedou se na portálu EU.

Or. en

Odůvodnění

Ke zvýšení transparentnosti je zapotřebí důvody stažení žádosti zveřejnit. Je to také v souladu 
s novými předpisy o farmakovigilanci (směrnicí 2010/84/EU a nařízením 1235/2010), podle 
nichž musejí držitelé rozhodnutí o registraci informovat orgány o důvodech stažení určitého 
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produktu z trhu.

Pozměňovací návrh 36

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.

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. V nové žádosti 
se uvede vysvětlení ohledně předchozích 
žádostí, které byly staženy nebo zamítnuty.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna účinnost, transparentnost a úplnost informací, měla by nová žádost 
obsahovat vysvětlení ohledně předchozího stažení nebo zamítnutí žádosti.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
 Čl. 25 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) srozumitelný popis významné změny; b) srozumitelný popis povahy, důvodů 
a obsahu významné změny;

Or. en

Odůvodnění

Pokud jsou u klinického hodnocení provedeny změny, pak je nutné je v zájmu transparentnosti 
důkladně vysvětlit.
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Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
 Čl. 25 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odkazuje-li se v dokumentaci k žádosti 
na údaje získané v klinickém hodnocení, 
muselo být uvedené klinické hodnocení 
provedeno v souladu s tímto nařízením.

4. Odkazuje-li se v dokumentaci k žádosti 
na údaje získané v klinickém hodnocení, 
muselo být uvedené klinické hodnocení 
provedeno v souladu s tímto nařízením, 
nebo pokud bylo provedeno před datem 
použití tohoto nařízení, tak v souladu 
se směrnicí 2001/20/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek nepřihlíží k tomu, že předchozí klinická hodnocení mohou poskytnout údaje 
pro nové žádosti, které se budou provádět před vstupem tohoto nařízení v platnost.

Pozměňovací návrh 39

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 uvedené 
v odstavci 4 provedeno mimo Unii, musí 
být v souladu s tímto nařízením 
a dodržovat etické zásady uvedené 
v Helsinské deklaraci Světové lékařské 
asociace a mezinárodní etické předpisy 
týkající se biomedicínského výzkumu 
zahrnujícího lidské subjekty, které 
vytvořila Rada pro mezinárodní 
organizace lékařských věd, 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

Klinická hodnocení ve třetích zemích by měla používat stejné normy, pokud jde o bezpečnost 
a ochranu pacientů, jako se používají v EU, tak aby nad všemi ostatními zájmy vždy 
převažovala otázka bezpečnosti a kvality života účastníků těchto hodnocení. „Rovnocennost“ 
nechává příliš velký prostor nejrůznější interpretaci. Etické zásady Helsinské deklarace 
a předpisy Rady pro mezinárodní organizace lékařských věd by se měly dodržovat 
u veškerých hodnocení, včetně hodnocení, která se provádějí mimo EU. 

Pozměňovací návrh 40

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 klinického hodnocení založené 
na klinických hodnoceních prováděných 
od … [data použití tohoto nařízení] 
a předložené v dokumentaci k žádosti 
musejí být založeny na klinických 
hodnoceních, která byla před svým 
zahájením zaznamenána ve veřejném 
registru, který je primárním nebo 
partnerským registrem platformy 
International Clinical Trials Registry 
Platform Světové zdravotnické organizace 
(mezinárodní platforma pro registry 
klinických hodnocení).

Or. en

Odůvodnění

Ujasnění, že se to týká pouze klinických hodnocení prováděných po vstupu tohoto nařízení 
v platnost. Mezi zdroje dat by měl být zahrnut také registr Clinicaltrials.gov, který není 
primárním, nýbrž partnerským registrem mezinárodní platformy pro registry klinických 
hodnocení WHO.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
 Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje z klinického hodnocení založené 
na klinických hodnoceních prováděných 
před … [datem použití tohoto nařízení] 
se zanášejí do veřejného registru, který je 
primárním nebo partnerským registrem 
mezinárodní platformy pro registry 
klinických hodnocení WHO (WHO 
International Clinical Trials Registry 
Platform). 

Or. en

Odůvodnění

Údaje ze starších klinických hodnocení mohou mít stále svůj význam, proto je nutné v zájmu 
zajištění spolehlivosti těchto údajů podporovat registraci starších klinických hodnocení. Mezi 
zdroje dat by měl být zahrnut také registr Clinicaltrials.gov, který není primárním, nýbrž 
partnerským registrem mezinárodní platformy pro registry klinických hodnocení WHO.

Pozměňovací návrh 42

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;

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

Or. en

Odůvodnění

Je nutné přihlédnout rovněž k potenciálnímu přínosu s ohledem na kvalitu života pacientů.
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Pozměňovací návrh 43

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 
při předchozím pohovoru se zkoušejícím,
s členem zkoušejícího týmu nebo s řádné 
kvalifikovanou osobou či na základě 
jiného způsobu kontaktu s nimi 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; v průběhu pohovoru nebo 
na základě jiného vhodného kontaktu 
uvedeného výše je případný subjekt 
hodnocení informován rovněž o svém 
právu odmítnout účast v klinickém 
hodnocení, aniž by tím došel jakékoliv 
újmy;

Or. en

Odůvodnění

i) Použití slova „pohovor“ je problematické, protože vzbuzuje dojem osobní komunikace, což 
v některých případech není možné. Nábor pacientů pro klinická hodnocení se někdy provádí 
také na základě korespondence. ii) Je nutné zdůraznit, že nejenže subjekt hodnocení může 
od hodnocení odstoupit, ale případný subjekt může kdykoli v době před zařazením / 
náboru do studie odmítnout se jí zúčastnit, aniž by to pro něj mělo jakékoli důsledky.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
 Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Práva, bezpečnost a kvalita života 
subjektů hodnocení mají přednost před 

2. Práva, bezpečnost a kvalita života 
subjektů hodnocení mají přednost před 
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zájmy vědy a společnosti. všemi dalšími zájmy.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s 6. bodem Helsinské deklarace by měly nad všemi dalšími zájmy, včetně 
obchodních či (osobních) akademických zájmů, převažovat zájmy subjektů hodnocení.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Informovaný souhlas má písemnou 
formu a je opatřen datem a podpisem 
a subjekt hodnocení nebo jeho zákonný 
zástupce jej uděluje svobodně poté, co byl 
plně informován o povaze, významu, 
dopadech a rizicích klinického hodnocení. 
Informace o povaze, významu, dopadech 
a rizicích klinického hodnocení by měly 
být pokud možno poskytnuty ústně, s tím, 
že subjekt hodnocení by měl mít možnost 
klást otázky a měl by získat zevrubné 
písemné informace, které by si měl smět 
ponechat; jinak mohou být tyto informace 
poskytnuty písemně. Informovaný souhlas 
musí být příslušným způsobem 
zdokumentován. Subjekt hodnocení má 
dostatek času na to, aby své rozhodnutí 
zvážil. Pokud subjekt hodnocení není 
schopen psát, může být ve výjimečných 
případech udělen ústní souhlas 
za přítomnosti alespoň jednoho 
nestranného svědka. Subjekt hodnocení 
nebo jeho zákonný zástupce obdrží kopii 
dokumentu, kterým byl informovaný
souhlas udělen.

Or. en

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
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hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Veškeré písemné informace poskytnuté 
subjektu hodnocení, příp. zákonnému 
zástupci před získáním jeho 
informovaného souhlas musejí být stručné, 
jasné, relevantní a srozumitelné laikovi. Je 
nutné věnovat patřičnou pozornost 
potřebám jednotlivých subjektů hodnocení 
a konkrétních populací pacientů, pokud 
jde o poskytování informací a o metody, 
které se při jejich poskytování používají. 
Informovaný souhlas musí obsahovat 
lékařské i právní informace. Musí subjekt 
hodnocení informovat o jeho právu svůj 
informovaný souhlas kdykoli odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.
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Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Po konzultacích s příslušnými 
zainteresovanými stranami, včetně 
organizací pacientů, vypracuje Komise 
pokyny týkající se informací 
poskytovaných subjektům a potenciálním 
subjektům hodnocení, informovaného 
souhlasu a jeho formátu a způsobu 
poskytování.

Or. en

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Subjekt hodnocení získá informace 
o výsledcích klinického hodnocení, jehož 
se zúčastnil, po skončení daného 
hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zvýšení transparentnosti a aby se zajistilo, aby subjekty klinických hodnocení 
z nich měly co největší prospěch, měly by dostávat informace o výsledcích hodnocení.
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Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Klinická hodnocení se subjekty z jiných 
ohrožených populačních skupin lze 
provádět pouze tehdy, pokud jsou kromě 
podmínek stanovených v článku 28 
splněny všechny tyto další podmínky:
a) subjekt hodnocení získal od odborníků 
vyškolených pro práci s touto skupinou 
nebo s příslušnými zkušenostmi veškeré 
důležité informace, pokud jde o klinické 
hodnocení, jeho rizika a přínosy;
b) zkoušející řádně přihlédl k výslovnému 
přání subjektu hodnocení, který je 
schopen utvořit si názor a posoudit 
získané informace, odmítnout účast 
v klinickém hodnocení či kdykoliv od něj 
odstoupit;
c) kromě kompenzace za účast 
v klinickém hodnocení nejsou 
poskytovány žádné pobídky či finanční 
stimuly;
d) tento výzkum se týká buď přímo 
onemocnění, kterým daný subjekt 
hodnocení trpí, nebo má význam 
z hlediska ohrožené populační skupiny;
e) klinické hodnocení bylo navrženo tak, 
aby byla minimalizována bolest, 
nepohodlí, strach a veškerá další 
předvídatelná rizika vztahující se 
k danému onemocnění, přičemž práh 
rizika a stupeň zátěže jsou výslovně 
vymezeny a trvale sledovány;
f) toto klinické hodnocení přináší skupině 
pacientů určitý přímý přínos (např. lepší 
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kvalitu života).
2. Subjekt hodnocení se na postupu 
souhlasu podílí způsobem přiměřeným 
jeho situaci a schopnostem.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí, aby klinická hodnocení zahrnující zástupce ohrožených populačních skupin 
(např. osob trpících řadou různých chorob, starších nebo oslabených osob) vedla ke zlepšení 
léčebných možností, které jsou pro ně k dispozici, přičemž je nutné, aby tato hodnocení 
probíhala za podmínek, jež těmto subjektům hodnocení poskytují nejlepší možnou ochranu. 

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) klinické hodnocení představuje 
pro subjekt hodnocení s ohledem 
na základní, život ohrožující onemocnění 
přiměřené riziko a přiměřenou zátěž.

Or. en

Odůvodnění

V případě život ohrožujícího onemocnění by měly být požadavky týkající se rizika a zátěže 
přiměřené závažnosti tohoto onemocnění.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
 Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Do jednoho roku od ukončení klinického 
hodnocení zašle zadavatel do databáze EU 
zprávu o klinické studii, včetně shrnutí 
pro laiky.

Pokud však není z vědeckých důvodů 
možné předložit shrnutí výsledků

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

do jednoho roku, musí být předložena, 
jakmile bude k dispozici. V takovém 
případě se v protokolu uvede, kdy budou 
výsledky předloženy, a vysvětlení.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zpráv o klinických studiích je v zájmu vyšší transparentnosti. Pouhé shrnutí výsledků 
může být zkreslené a zavádějící. Zpráva o klinické studii, která poskytuje veškeré informace 
o daném klinickém hodnocení, představuje jednotný způsob prezentace veškerých výsledků. 
Přístup veřejnosti k těmto informacím zvýší důvěru veřejnosti ve výsledky klinických 
hodnocení a umožní lepší odborné posuzování studií.

Pozměňovací návrh 52

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V případě, že zadavatel nedodržuje 
povinnost uvedenou v odstavci 3, uvalí 
na něj dotyčné členské státy finanční 
sankce.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno dodržování ustanovení, podle něhož je nutné předložit souhrn výsledků 
a zprávu o klinické studii do 12 měsíců, měly by mít členské státy možnost uvalovat sankce. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
 Čl. 34 – odst. 4 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

hodnocení znovu nezahájit. V případě 
předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení. 
Po 12 měsících od dočasného pozastavení 
klinického hodnocení se údaje z daného 
hodnocení zadávají do databáze EU 
i v případě, že jsou neúplné. Důvody 
pro předčasné ukončení klinického 
hodnocení se zveřejňují v databázi EU.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly důvody předčasného ukončení klinického hodnocení zveřejňovány 
v databázi EU. Mezi tyto důvody může patřit to, že přípravek nebyl podle všeho účinný nebo 
že měl příliš mnoho vedlejších účinků, což mohou být velmi důležité informace z hlediska 
bezpečnosti pacientů i pro budoucí vědecko-výzkumné pracovníky, aby nedocházelo 
ke zdvojování výzkumu.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
 Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V případě klinických hodnocení, která jako hodnocený léčivý přípravek používají 
neregistrované léčivo, existuje podle návrhu povinnost podávat každoroční zprávy 
o bezpečnosti i v případě nízkointervenčního hodnocení. Údaje o bezpečnosti shromážděné 
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v rámci každoročních zpráv o bezpečnosti u přípravků používaných v souladu s běžnou 
klinickou praxí by ve srovnání s tím, co je již o bezpečnostním profilu těchto produktů známo, 
neposkytly žádné další informace a vedly by ke zbytečné administrativní zátěži, aniž by to 
pro pacienty představovalo jakýkoli přínos. Proto je nutné odpovídajícím způsobem 
přepracovat ustanovení o podávání zpráv o bezpečnosti preparátů.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
 Čl. 39 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě klinického hodnocení, 
v jehož rámci se používá více než jeden 
hodnocený léčivý přípravek, může 
zadavatel podat jedinou zprávu 
o bezpečnosti všech hodnocených léčivých 
přípravků používaných v rámci daného 
hodnocení. Zadavatel ve zprávě uvede 
důvody tohoto rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se v rámci jednoho klinického hodnocení používá několik hodnocených léčivých 
přípravků, by měli mít zadavatelé možnost předkládat jednu zprávu týkající se daného 
klinického hodnocení, nikoli jednu zprávu pro každý hodnocený léčivý přípravek zvlášť. To je 
nutné pro zajištění toho, aby mohly být hlášeny přesnější informace o bezpečnostních 
otázkách souvisejících s kombinovaným užíváním léků.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
 Čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Pokud jde o registrované léčivé 
přípravky, které jsou podle protokolu 
používány v souladu s podmínkami 
registrace, informuje zadavatel jednou 
ročně držitele rozhodnutí o registraci 
o všech podezřeních na výskyt závažných 
nežádoucích účinků. V případě, 
že zadavatel nemůže z důvodu nedostatků 
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zdrojů informovat držitele rozhodnutí 
o registraci, může místo toho informovat 
agenturu.

Or. en

Odůvodnění

V případě nekomerční zadavatelů, kdy se v rámci studie používají generické preparáty nebo 
kdy se subjektům hodnocení podávají léky z několika různých zdrojů, je přímé hlášení 
podezření na výskyt nežádoucích účinků držiteli rozhodnutí o registraci mimořádně náročné, 
ne-li nemožné. V mnoha studiích se v kombinaci s hodnoceným léčivým preparátem používají 
volně prodejné léčivé preparáty. V těchto případech mohou být tyto léčivé preparáty 
k dispozici jako generický přípravek, který nezávisle objednávají buď jednotlivá zdravotnická 
zařízení nebo všeobecní lékaři, proto mezi zadavatelem a držitelem rozhodnutí o registraci 
neexistuje přímá spojitost.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
 Čl. 49 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud si je zadavatel v souvislosti 
s klinickým hodnocením, jehož je 
zadavatelem, vědom závažného porušení 
tohoto nařízení nebo znění protokolu 
platného v době porušení, oznámí toto 
porušení dotčeným členským státům 
prostřednictvím portálu EU do sedmi dnů 
od zjištění tohoto porušení.

1. Pokud si je zadavatel v souvislosti 
s klinickým hodnocením, jehož je 
zadavatelem, vědom závažného porušení 
tohoto nařízení nebo znění protokolu 
platného v době porušení, oznámí toto 
porušení dotčeným členským státům 
prostřednictvím portálu EU co nejdříve, 
nejpozději však do sedmi dnů od zjištění 
tohoto porušení.

Or. en

Odůvodnění

K dalšímu zdůraznění toho, že jakékoli závažné porušení nařízení nebo protokolu by se mělo 
hlásit co nejdříve a že sedmidenní lhůta je pro nahlášení případu jejich závažného porušení 
nejzazší lhůtou. 
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Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
 Čl. 49 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 3 tohoto nařízení je nutné zdůraznit také kvalitu života subjektů 
hodnocení.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zavedení zpráv o klinických studiích je v zájmu vyšší transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
 Čl. 55 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po ukončení klinického hodnocení
archivuje zadavatel a zkoušející obsah 
základního dokumentu klinického 
hodnocení po dobu neurčitou. Zdravotní 
dokumentace subjektů hodnocení je však 
archivována v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy. Není-li zadavatel 
schopen základní dokument klinického 
hodnocení archivovat, může být tento 
dokument archivován v databázi EU.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byl zadavatel vyšetřován pro profesní pochybení, byl by základní dokument 
klinického hodnocení velmi důležitý. Proto by měl být tento dokument archivován po dobu 
neurčitou, pokud právní předpisy daného členského státu nestanovují jinak. V případě 
nutnosti je možné základní dokument klinického hodnocení archivovat v databázi EU.

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
 Čl. 21 – odst. 2 – návětí 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odchylně od odstavce 1 jsou všichni 
zadavatelé odpovědni za stanovení jednoho 
zadavatele odpovědného za každou 
z těchto oblastí:

2. Odchylně od odstavce 1 jsou všichni 
zadavatelé odpovědni za stanovení jednoho 
nebo několika zadavatelů odpovědných
za každou z těchto oblastí:

Or. en

Odůvodnění

Zajištění větší flexibility, pokud jde o rozdělení úkolů mezi zadavateli.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 69 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování odpovědí na všechny 
otázky subjektů hodnocení, zkoušejících 
nebo kteréhokoli dotčeného členského 
státu týkající se klinického hodnocení;

b) poskytování odpovědí na všechny 
otázky subjektů hodnocení, zkoušejících 
nebo kteréhokoli dotčeného členského 
státu týkající se klinického hodnocení.
Při plnění této povinnosti může zadavatel 
v souladu s čl. 68 odst. 2 delegovat úkoly 
podle potřeby;

Or. en

Odůvodnění

Jde o ujasnění, že zadavatel může svými úkoly pověřit jiné osoby.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise zřídí a udržuje databázi na úrovni 
Unie (dále jen „databáze EU“). Komise 
se považuje za správce databáze.

Komise zřídí a udržuje databázi na úrovni 
Unie (dále jen „databáze EU“). Komise 
se považuje za správce databáze EU 
a odpovídá za to, že mezi touto databází 
a databázemi EudraCT a EudraVigilance 
nebude docházet ke zbytečné duplikaci.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedocházelo v případě žadatelů k vytváření zbytečné administrativní zátěže, měla by 
Komise coby zřizovatel nové databáze EU zajistit, aby nedocházelo k duplikacím mezi touto 
databází a databázemi spravovanými agenturou. 
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
 Čl. 78 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Cílem zřízení databáze EU je umožnit 
příslušným orgánům členských států 
spolupráci do míry, která je zapotřebí 
k uplatňování tohoto nařízení, 
a vyhledávání konkrétních klinických 
hodnocení. Umožní též zadavatelům 
odkazovat na předchozí předložení žádosti 
o povolení klinického hodnocení nebo 
významné změny.

2. Cílem zřízení databáze EU je umožnit 
příslušným orgánům členských států 
spolupráci do míry, která je zapotřebí 
k uplatňování tohoto nařízení, 
a vyhledávání konkrétních klinických 
hodnocení. Umožní též zadavatelům 
odkazovat na předchozí předložení žádosti 
o povolení klinického hodnocení nebo 
významné změny. Mimoto umožní 
veřejnosti a nezávislým vědecko-
výzkumným pracovníkům analyzovat 
výsledky klinických hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Jde o zdůraznění, že jedním z hlavních cílů databáze EU je zvýšit transparentnost výsledků 
klinických hodnocení z hlediska veřejnosti a vědecko-výzkumných pracovníků.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
 Čl. 78 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Databáze EU je veřejně přístupná, pokud 
není pro veškeré údaje v ní obsažené nebo 
jejich části odůvodněna důvěrnost 
na základě některého z těchto důvodů:

3. Databáze EU je v souladu s nařízením 
(ES) č. 1049/2001 veřejně přístupná, 
pokud není pro veškeré údaje v ní obsažené 
nebo jejich části odůvodněna důvěrnost 
na základě některého z těchto důvodů:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že databázi vytvoří a bude spravovat Komise, měla by být tato databáze 
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům 
Evropského parlamentu, Rady a Komise přístupná veřejnosti.
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Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
 Článek -86 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek -86

Spolupráce etických komisí

Komise usnadňuje spolupráci etických 
komisí a výměnu osvědčených postupů 
týkajících se etických otázek, včetně 
postupů a zásad posuzování etických 
aspektů.
(Bude-li tento pozměňovací návrh přijat, je 
nutné toto znění doplnit do kapitoly XVIII.) 

Or. en

Odůvodnění

S cílem jasného a jednotného posuzování klinických hodnocení ze strany etické komise by 
Komise měla vytvořit platformu k prohloubení spolupráce a výměně osvědčených postupů 
mezi etickými komisemi, aniž by došlo ke vzniku náročné plné harmonizace. Účast v této 
platformě by měla být dobrovolná.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 13 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

prohlášení o příslušných etických 
otázkách a o tom, jak se řeší problematika 
zásad Helsinské deklarace,

Or. en
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Odůvodnění

Jak je stanoveno ve 14. bodě Helsinské deklarace, měl by protokol obsahovat prohlášení 
o etických otázkách a o tom, jak se řeší problematika zásad Helsinské deklarace.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 13 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rozbor opodstatnění klinického hodnocení 
a jeho uspořádání umožňující posouzení 
v souladu s článkem 6,

rozbor opodstatnění klinického hodnocení 
a jeho uspořádání umožňující posouzení 
v souladu s článkem 6 s odkazem 
na veškeré stávající důkazy, včetně 
systematických revizí a metaanalýz,

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li k dispozici systematické revize nebo metaanalýzy, měly by být zahrnuty do žádosti.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 13 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popis zapojení pacientů do klinického 
hodnocení, včetně stanovení předmětu / 
otázek výzkumu a uspořádání klinického 
hodnocení,

Or. en

Odůvodnění
Měla by se stanovit míra zapojení pacientů do klinického hodnocení.
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Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 13 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud jsou z klinického hodnocení 
vyloučeny starší osoby nebo ženy, 
vysvětlení a odůvodnění těchto kritérií 
vyloučení,

pokud subjekty hodnocení nejsou 
odrazem vyváženého zastoupení podle 
věku, příp. pohlaví, je nutné to odůvodnit 
a vysvětlit,

Or. en

Odůvodnění

Jde o ujasnění textu: začlenění jedné ženy nebo jedné starší osoby do hodnocené skupiny 
pacientů nemusí problém nerovnoměrného zastoupení vyřešit. Hodnocená populace by měla 
být, pokud jde o věk a pohlaví, vyvážená, pokud pro nevyváženost neexistuje nějaký jiný 
důvod.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 13 – odrážka 8 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nezkrácený plán statistické analýzy;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu spolehlivosti údajů získaných na základě klinického hodnocení by měli zadavatelé 
poskytnout informace o tom, jak budou tyto údaje používat, předem.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16a. Protokol by měl obsahovat informace 
o financování, zadavatelích, příslušnosti 
k určitému ústavu a o dalších 
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potenciálních konfliktech zájmu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s bodem č. 14 Helsinské deklarace by měly být součástí všech výzkumných 
protokolů informace o finančních vztazích a další příslušnosti nebo o potenciálních 
konfliktech zájmu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53a. Veškeré informace poskytnuté 
subjektům hodnocení nebo jejich právním 
zástupcům by měly podléhat těmto 
základním zásadám týkajícím se kvality: 
měly by být objektivní a nezkreslené, měly 
by se orientovat na pacienty, měly být 
podloženy důkazy, být aktuální, 
spolehlivé, srozumitelné, přístupné, 
transparentní a relevantní, příp. by měly 
být v souladu s požadavky na zveřejňování 
zákonem stanovených informací.

Or. en

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
 Příloha I – bod 53 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53b. Žadatelům by mělo být doporučeno, 
aby před podáním žádosti nechali  
informace a dokumenty týkající se 
informovaného souhlasu zkontrolovat 
pacienty, aby se zajistilo, že tyto informace 
mají z hlediska pacientů smysl a jsou 
pro ně srozumitelné.

Or. en

Odůvodnění

Informace, či jejich nedostatek má vliv jak na ochotu pacientů účastnit se klinických 
hodnocení, tak i na jejich snahu o dodržování podmínek hodnocení v jeho průběhu. Informace 
poskytované potenciálním subjektům hodnocení a způsob jejich poskytování by měly 
odpovídat potřebám osob, které zvažují možnost účasti v daném hodnocení. Potřeby 
konkrétních skupin pacientů se mohou různit. Informace by měly být poskytovány 
jednoduchou formou, přičemž pacientům, kteří mají zájem o další komplexnější vědecké 
informace, by měly být tyto informace poskytnuty. Informace by měly být k dispozici kdykoli 
během hodnocení.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Všechny zainteresované strany se z velké části shodují na tom, že současné právní předpisy 
v oblasti klinických hodnocení je nutné co nejdříve přepracovat. V posledních několika letech 
došlo k výraznému poklesu počtu klinických hodnocení prováděných v Evropě, což jde 
alespoň částečně na vrub některých opatření uvedených ve směrnici o klinických 
hodnoceních. Mezi lety 2007 až 2011 došlo v EU ke 25% snížení počtu klinických hodnocení, 
přičemž mnohé studie se přesunuly na nově vznikající trhy. Nejenže to má tíživé ekonomické 
důsledky, brání to také pokroku v lékařství na úkor pacientů. Evropa musí být 
konkurenceschopná a musí být pro farmaceutické společnosti atraktivním místem k provádění 
výzkumu, zároveň je však nutné podporovat akademický výzkum a vývoj nových léků 
na vzácná onemocnění. Evropa by zároveň v zájmu vytvoření důvěry veřejnosti a provádění 
kvalitního vědeckého výzkumu měla zaujmout vůdčí postavení ve světě, pokud jde 
o bezpečnost a transparentnost. 

Nařízení vs. směrnice

Jedním z hlavních problémů stávající směrnice je právě její právní forma, totiž že jde 
o směrnici. Nesourodost různě uplatňovaných právních předpisů v celé EU vede k tomu, že je 
provádění přeshraničních klinických hodnocení obtížné a finančně náročné. Z tohoto důvodu 
zpravodajka důrazně podporuje návrh Komise na nařízení, které by zajistilo, že se v celé EU 
bude uplatňovat jednotně. To bude obzvláště prospěšné v případě těch, kteří pracují 
se vzácnými onemocněními, kdy malé počty pacientů vyžadují přeshraniční spolupráci.

Lhůty pro schvalování žádostí

Komise je náročná a na regulační orgány, etické komise a zadavatele má značné požadavky. 
Jedním ze zásadních problémů stávající směrnice jsou dlouhé schvalovací lhůty, což 
provádění klinických hodnocení v Evropě prodražuje. Lhůty, které jsou založeny 
na stávajících osvědčených postupech v EU, jsou krátké, lze je však dodržet. Koncepce 
automatického souhlasu bude pro ty, kteří schvalují klinická hodnocení, skutečnou pobídkou, 
aby dané lhůty dodržovali. Řada členských států bude chtít tento přístup pozměnit, 
zpravodajka proto Parlamentu radí, aby návrh Komise ohledně lhůt pro schvalování žádostí 
podpořil.

Omezení byrokracie

V návrhu Komise je řada dobrých opatření na omezení byrokracie, přičemž jednou 
z nejpozitivnějších myšlenek je vytvoření portálu EU. To znamená, že zadavatel bude muset 
předložit pouze jedinou jednotnou žádost o povolení klinického hodnocení nehledě na to, kde 
v EU se bude studie provádět, nebo zda půjde o hodnocení prováděné v jednom nebo 
v několika členských státech. Dalším novým opatřením, které zpravodajka vítá, je koncepce 
„nízkointervenčních klinických hodnocení“, což výrazně omezí byrokracii v případě 
jednodušších, méně rizikových studií. Toto omezení byrokracie je důležité, hlavní prioritou 
z hlediska všech aspektů klinického hodnocení by však měla být bezpečnost a kvalita života 
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pacientů.

Definice

Komise navrhuje obecnou definici „klinických studií“, kdy pojem „klinické hodnocení“ tvoří 
úžeji definovanou podskupinu. Zatímco lze cíl těchto definic pochopit, to, že tyto pojmy mají 
různý význam, vedlo mezi zainteresovanými stranami ke zmatku, protože v mezinárodních 
předpisech lze tyto pojmy bez problémů zaměňovat. Zpravodajka proto navrhuje, aby 
se definice „klinické studie“ změnila na „studii související s léčivým přípravkem“.

Etická komise

Komise se snažila z důvodu značné různorodosti etických komisí v celé Evropě této 
problematice vyhnout. Zpravodajka souhlasí s tím, že by ustanovení nařízení neměla být 
na úrovni EU příliš normativní, pokud jde o to, jak přesně etické komise fungují, domnívá se 
však, že je naprosto nezbytné jasně stanovit, že etické komise hrají při povolování klinických 
hodnocení a zajišťování bezpečnosti a kvality života pacientů důležitou úlohu. Navrhuje také, 
aby Komise vytvořila platformu, kde by etické komise z celé Evropy mohly diskutovat o tom, 
jakým způsobem povolují klinická hodnocení, a kde by se učily spolupracovat a vyměňovat si 
osvědčené postupy. Pokud by etické komise společně nalezly jednotnější způsob spolupráce, 
byli by jak sponzoři, tak i pacienti lépe informováni o tom, co mohou očekávat.

Systém členských států týkající se odškodnění

Zpravodajka plně podporuje návrh Komise, aby byl v členských státech vytvořen systém 
na odškodňování pacientů. Náklady na pojištění některých klinických hodnocení jsou 
v současné době astronomické, což by mohlo řadu zadavatelů odradit od toho, aby tato 
hodnocení vůbec prováděli. Často, zejména v případě vzácných chorob, se jedná o vědecké 
studie, které jsou díky vysokým nákladům na pojištění nad finanční možnosti trhu. Tyto 
studie je nutné propagovat a podporovat, a proto je systém odškodnění tak důležitý. 
V současné době je většina veřejných prostředků investovaných do lékařského výzkumu 
použita na poplatky za pojištění. Běžné náklady na systém odškodnění by byly pro členské 
státy relativně nízké, přičemž existuje řada dobrých příkladů z Dánska a jiných zemí, které 
ukazují, jak to může fungovat.

Opodstatněnost klinických hodnocení

V současnosti se řada klinických hodnocení provádí u populací pacientů, kteří nemusejí být 
nutně odrazem populační skupiny, u níž se bude léčivo používat. Často dochází například 
k nedostatečnému zastoupení žen v těchto hodnoceních, což znamená, že je k dispozici méně 
údajů o tom, jak tyto preparáty působí konkrétně u žen. Jako další příklad mohou sloužit 
klinická hodnocení, z nichž jsou vyloučeny starší osoby, u nichž se často vyskytují další 
onemocnění a komplikace. Zpravodajka předložila řadu návrhů, které by měly napomoci 
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tomu, aby byla klinická hodnocení více odpovídala jednotlivým populacím pacientů.  

Zapojení pacientů

Komise navrhuje, aby byli do posuzování klinických hodnocení zapojeni i pacienti, což 
zpravodajka plně podporuje. Vždyť nakonec potenciální rizika tohoto hodnocení nesou 
pacienti, kteří mohou také využít jeho případný přínos. Zpravodajka by chtěla zdůraznit, 
že tito pacienti by měli být zkušení a dobře informovaní, přičemž na jejich zapojení 
do posuzování studií by se nemělo pohlížet pouze jako na symbolické gesto.

Klinická hodnocení v rozvojových zemích

Stále větší počet klinických hodnocení se provádí v rozvojových zemích, což vede k řadě 
etických otázek. Návrh Komise obsahuje v tomto ohledu několik opatření, která zpravodajka 
podporuje. Zaprvé, pokud chce zadavatel používat údaje z klinického hodnocení prováděného 
mimo území EU, musí toto hodnocení splňovat stejné normy, jako jsou normy obsažené 
v právních předpisech EU, i když tento požadavek by se měl rozšířit, tak aby zahrnoval 
i mezinárodní předpisy v oblasti etiky. Dalším krokem je opatření, podle něhož by úředníci 
Komise kontrolovali regulační systémy ve třetích zemích a zajišťovali, aby v jejich rámci 
existovala opatření zajišťující stejnou míru bezpečnosti a kvality života pacientů. 

Transparentnost

Jedním z hlavních problémů je v tuto chvíli nedostatek transparentnosti výsledků klinických 
hodnocení. To vedlo k omezení důvěry veřejnosti v klinická hodnocení a jejich výsledky. 
Nezávislí vědečtí pracovníci často jen s obtížemi získávají údaje, které potřebují k ověření 
výsledků klinických hodnocení a k provádění systematických revizí, přičemž k řadě údajů 
se vůbec nedostanou. Je také známo, že výsledky neúspěšných hodnocení často nejsou 
publikovány či jakkoli zveřejněny. Klinická hodnocení se mohou provádět opakovaně, než 
se veřejnost doví, že nejsou účinná či že jsou dokonce nebezpečná. Komise navrhuje několik 
významných kroků směrem k zajištění transparentnosti, např. předkládá návrh na vytvoření 
veřejně přístupné unijní databáze klinických hodnocení, která by obsahovala informace 
o všech studií, úspěšných i neúspěšných. Zpravodajka se však domnívá, že prosté shrnutí 
výsledků ze strany zadavatele nestačí, protože by mohlo být zkreslené a zavádějící.

– Zpráva o klinické studii

Zpravodajka proto doporučuje, aby byli zadavatelé povinni zveřejňovat v databázi EU celou 
zprávu o klinické studii. Zpráva o klinické studii již představuje obecně přijímaný 
mezinárodní předpis a podrobný popis toho, jak byla studie prováděna a k jakým dospěla 
výsledkům. Mnoho zadavatelů již tyto zprávy vypracovává a předkládá je regulačním 
orgánům spolu se žádostí o schválení registrace přípravku. Tyto zprávy obsahují 
zjednodušený souhrn studie, ale také mnohem podrobnější výsledky, které mohou analyzovat 
a kontrolovat nezávislí badatelé. Je zcela zřejmé, že se pacienti k účasti v klinickém 
hodnocení rozhodují proto, aby urychlili lékařský pokrok ve svém případě i v případě dalších 
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pacientů v jejich situaci, nikoli proto, aby pomohli určité společnosti. Výměna většího 
množství poznatků o klinických hodnoceních povede nejen k vytvoření větší důvěry v léčivé 
preparáty, ale i k urychlení vývoje život zachraňujících léčebných možností. Zároveň to 
nepovede k ohrožení ochrany údajů, protože veškeré osobní údaje pacientů budou poskytnuty 
v anonymní podobě. Se skutečně důvěrnými informacemi obchodní povahy se bude zacházet 
v souladu se stávajícími právními předpisy týkajícími se přístupu k dokumentům. 

– Sankce za pozdní poskytnutí informací

Zpravodajka dále navrhuje, aby členské státy zadavatelům, kteří neplní své povinnosti 
v oblasti transparentnosti, ukládaly pokuty. Podporuje návrh Komise, aby měli zadavatelé 
na to, aby do databáze poskytly veškeré informace, jeden rok, což je na přípravu nezbytných 
údajů více než dost. Zadavatelé, kteří tuto povinnost nesplní, by měli být penalizováni.

– Základní dokument klinického hodnocení

Komise navrhla, aby zadavatelé archivovali základní dokument klinického hodnocení po dobu 
alespoň pěti let. Zpravodajka se domnívá, že to nestačí. Pokud by byl zadavatel vyšetřován 
pro profesní pochybení, byl by základní dokument klinického hodnocení velmi důležitý. Proto 
navrhuje, aby byl tento dokument archivován po dobu neurčitou, pokud právní předpisy 
daného členského státu nestanovují jinak. V případě nutnosti je možné základní dokument 
klinického hodnocení archivovat v databázi EU.


