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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Cíle návrhu

V návrhu Komise jsou přepracována pravidla pro klinická hodnocení humánních 
léčivých přípravků. Současná směrnice týkající se klinických hodnocení (2001/20/ES) 
přinesla řadu důležitých zlepšení, pokud jde o bezpečnost a spolehlivost klinických 
hodnocení v EU. Její rozdílné uplatňování a odlišné provedení v právu členských 
států, nepřiměřené regulační požadavky a z toho vyplývající administrativní zátěž 
však vedly v EU k poklesu počtu klinických hodnocení. 

Komise navrhuje přepracovat tento právní předpis, tak aby došlo ke zjednodušení 
povolování hodnocení a hlášení na základě rizikového profilu studií a větší 
transparentnosti a aby byly zároveň zachovány nejvyšší normy týkající se bezpečnosti 
pacientů a výpovědní hodnoty údajů. V případě nového právního předpisu se bude 
jednat o nařízení. To zajistí, aby se příslušná pravidla uplatňovala v celé EU stejným 
způsobem. 

Obecné připomínky 

Navrhovatel vítá návrh Komise a podporuje obecné stanovisko, pokud jde o vytvoření 
jednotného portálu pro předkládání žádostí o povolení studie, který by spravovala 
Komise, a o stanovení omezených a přesně uzpůsobených lhůt pro hodnotící zprávy 
a vydávání rozhodnutí o povolování klinických studií. Hlubší spolupráce a koordinace 
v rámci členských států a mezi nimi a účinný postup při rozšiřování počtu členských 
států zlepší provádění klinických studií v několika různých státech a podpoří zcela 
nový klinický výzkum v EU. Navrhovatel sdílí názor Komise, že osoby, které ověřují 
správnost žádostí a vyhodnocují je, by měly fungovat nezávisle na zadavateli 
a zkoušejícím, neměl by v jejich případě existovat konflikt zájmů a neměly by být 
pod žádným nepatřičným vlivem. Ustanovení týkající se ochrany pacientů 
a informovaného souhlasu jsou spravedlivá a přiměřená.

Portál EU

Je nutné jasně stanovit, že jednotný postup podávání žádostí se týká jak klinických 
hodnocení prováděných v několika členských státech, tak i těch, které se provádějí 
v jednom členském státě, a že klinická studie může být zahájena, jakmile členské 
státy oznámí své rozhodnutí.
Bylo by vhodné, aby jako obecné pravidlo platilo, že zadavatel rozhodne o tom, 
v kterých členských státech se bude klinické hodnocení provádět, hned na začátku 
postupu, i když přidat další členský stát by mělo být možné i později. Aby tedy byl 
postup schvalování žádostí o povolení klinických studií jednoduchý a účinný, bylo by 
potřeba jasně stanovit, že rozšířit klinickou studii na další členský stát bude možné 
pouze poté, co všechny příslušné členské státy vydají rozhodnutí o jejím počátečním 
povolení. Navíc pokud ještě probíhá hodnocení žádosti o povolení zásadní změny 
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týkající se I. části hodnocení, měl by zadavatel před požádáním o rozšíření počtu 
členských států, v němž se má klinické hodnocení provádět, vyčkat, až tento postup 
skončí. 
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Posuzování z etického hlediska

Úloha etických komisí není podle všeho v návrhu Komise příliš jasná. Navrhovatel 
předložil řadu pozměňovacích návrhů, které by měly ujasnit, že členské státy by měly 
před vydáním rozhodnutí o povolení klinického hodnocení zvážit všechny etické 
aspekty, na něž se vztahuje I. část (např. očekávaný léčebný přínos pro pacienty 
ve srovnání s riziky) a II. část (např. informovaný souhlas).

Administrativní zátěž

Komise navrhuje významná ustanovení, která by měla snížit administrativní 
náročnost. Další optimalizace by bylo možné dosáhnout na základě požadavku, aby 
se soubor informací pro zkoušejícího aktualizoval pouze v případě nutnosti, 
např. když se zjistí nové informace o bezpečnosti preparátu.

Skupiny pacientů

Při navrhování klinického hodnocení by se mělo podle nutnosti přihlížet 
k různorodosti skupin pacientů, k jejichž léčbě je hodnocený léčivý přípravek určen. 
Podle toho by měly být zjišťovány bezpečnostní aspekty týkající se pohlaví nebo 
věkové skupiny, které by měly být součástí hlášení týkajících se bezpečnosti 
přípravku.
V rámci hodnocení je důležité, aby se vzal v úvahu názor alespoň jednoho pacienta, 
který by měl pokud možno zastupovat organizaci pacientů s chorobou, pro kterou je 
hodnocený léčivý přípravek určen.

Transparentnost

Údaje a informace o klinických hodnoceních by měly být přístupné prostřednictvím 
databáze EU v souladu s jasnými a předem stanovenými pravidly týkajícími se 
zachování jejich důvěrnosti. Je nutné najít rovněž řešení, která by zvýšila 
transparentnost výsledků klinických hodnocení. Měla by existovat možnost využívat 
databázi EU za pomoci všech úředních jazyků EU, zatímco překládat protokol a další 
příslušné informace by bylo z hlediska jejich významu, nákladů a proveditelnosti 
nepřiměřené.

Náhrada škody

Je nutné jasněji stanovit konkrétní možnosti využívání systémů náhrady škody místo 
pojišťovacích systémů v jednotlivých členských státech, aby mezi nimi nedocházelo 
k nerovnostem při vyplácení náhrady škody.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, 
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veřejné zdraví a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 2
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jedná o znění, které se překrývá s 12. bodem odůvodnění, kde je jasně vysvětleno, 
co by se nemělo posuzovat ve spolupráci mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 3
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Posuzování žádosti o klinické 
hodnocení by se mělo zabývat zejména 
předpokládanými přínosy pro léčbu 
a veřejné zdraví („opodstatnění“) a riziky 
a obtížemi pro subjekt hodnocení. Pokud 
jde o opodstatnění, měla by být zohledněna 
řada aspektů, jako např. populační 
skupiny, kterými se hodnocení zabývá, 
a možné rozdíly v účinnosti, 
příp. v bezpečnosti z hlediska konkrétních 
skupin pacientů, zejména rozdíly týkající 
se pohlaví a věku, nebo zda bylo klinické 
hodnocení doporučeno nebo uloženo 
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regulačními orgány odpovědnými 
za posuzování a registraci léčivých 
přípravků.

Or. en

Odůvodnění

Některé léčebné možnosti nejsou u mužů a u žen stejně účinné a bezpečné. Výsledky 
výzkumu ukazují, že v některých kardiovaskulárních studiích jsou ženy zastoupeny 
méně, což vede k tomu, že bezpečnost a účinnost některých léčiv je hodnocena 
převážně u mužské populace. Proto je při posuzování opodstatněnosti klinických 
hodnocení nutné řádně přihlížet k potenciálním rozdílům.

Pozměňovací návrh 4
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 
etických aspektů klinického hodnocení. 
Tyto otázky by neměly být posuzovány 
ve spolupráci mezi všemi dotčenými 
členskými státy.

(12) Některé aspekty žádosti o povolení 
klinického hodnocení se týkají otázek, 
které jsou ze své podstaty vnitrostátní 
povahy, nebo etických aspektů klinického 
hodnocení, jako např. informovaného 
souhlasu. Tyto aspekty by neměly být 
posuzovány ve spolupráci mezi všemi 
dotčenými členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Znění bylo z důvodu konzistentnosti upraveno v souladu s vypuštěním posledního 
odstavce v 6. bodě odůvodnění.

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Členské státy by před oznámením 
svého rozhodnutí ohledně daného 
klinického hodnocení měly zvážit všechny 
etické aspekty uvedené v žádosti o její 
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povolení.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) „Významná změna“: jakákoliv změna 
kteréhokoliv aspektu klinického hodnocení, 
která bude pravděpodobně mít významný 
dopad na bezpečnost nebo práva subjektů 
hodnocení nebo na spolehlivost 
a výpovědní hodnotu údajů získaných 
v rámci klinického hodnocení

Or. en

Odůvodnění

Časové provedení významné změny klinického hodnocení není v oddíle věnovaném 
definicím relevantní. Příslušná ustanovení jsou součástí článků 8, 14, 19, 20 a 23.

Pozměňovací návrh 7
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 8
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 výpovědní hodnota údajů 
získaných v klinickém hodnocení 
při zohlednění statistických přístupů, 
uspořádání a metodologie hodnocení 
(např. velikosti vzorku a randomizace, 
včetně populačních skupin, kterými se má 
hodnocení zabývat, srovnávacího 
přípravku a sledovaných parametrů);

Or. en

Odůvodnění

Některé léčebné možnosti nejsou u mužů a u žen stejně účinné a bezpečné. 
Při navrhování klinického hodnocení by se mělo přihlížet k různorodosti skupin 
pacientů, pro něž je hodnocený léčivý přípravek určen, zejména ke konkrétnímu 
pohlaví nebo konkrétním věkovým skupinám. To by se mělo posoudit v rámci postupu 
povolování klinické studie.

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotyčné členské státy nesmějí 
od zadavatele vyžadovat doplňující 
vysvětlení po datu posouzení žádosti.

Or. en
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Odůvodnění

Jedná se o začlenění textu, který byl vypuštěn z čl. 8 odst. 5., z důvodu jednotnosti. 
Odkaz na datum posouzení žádosti uvedený v článku 8 se zdá být matoucí, a proto by 
měl patřit spíše do tohoto článku.

Pozměňovací návrh 10
Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 3 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Žádost a doplňující vysvětlení se 
předkládají prostřednictvím portálu EU.

Žádost o doplňující vysvětlení a doplňující 
vysvětlení se předkládají prostřednictvím 
portálu EU.

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění textu v souladu s čl. 6 odst. 6 pododstavcem 5.

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a

Posouzení etických aspektů

Členské státy zajistí, aby byly v hodnotící 
zprávě vypracované na základě článků 6 
a 7 posouzeny všechny důležité etické 
aspekty.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se jasně stanovit, že posuzování nutné pro povolení klinického hodnocení 
musí obsahovat také klinické aspekty. Časové lhůty uvedené v článku 6 a 7 se týkají 
také posuzování etických aspektů, přičemž klinické hodnocení může být zahájeno 
ihned po oznámení výsledku rozhodnutí v souladu s článkem 8.
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Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení bylo v zájmu jasnosti přesunuto do čl. 6 odst. 6.

Pozměňovací návrh 13
Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. 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 14
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. Tento 
pacient je pokud možno zástupcem 
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organizace pacientů s onemocněním, 
pro jehož léčbu je hodnocený léčivý 
přípravek určen.

Or. en

Odůvodnění

Je vhodné vzít v potaz názor příslušného pacienta. V ideálním případě by se mělo 
jednat o pacienta, který zastupuje organizaci pacientů s onemocněním, pro jehož 
léčbu je hodnocený léčivý přípravek určen.

Pozměňovací návrh 15
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 16
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, 
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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 17
Návrh nařízení
Článek 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Zadavatel hlásí v rámci časové lhůty 
uvedené v bodech 2.4 a 2.5 přílohy III 
elektronicky do elektronické databáze 
uvedené v článku 36 veškeré důležité 
informace týkající se podezření na výskyt 
závažných neočekávaných nežádoucích 
účinků hodnocených léčivých přípravků, 
pokud k podezření na výskyt závažných 
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hodnocení prováděném zadavatelem nebo 
v klinickém hodnocení týkajícím se 
zadavatele.

neočekávaných nežádoucích účinků došlo 
v klinickém hodnocení prováděném 
v rámci odpovědnosti zadavatele.

Or. en

Odůvodnění

Ohledně toho, kdo musí hlásit podezření na výskyt závažných neočekávaných 
nežádoucích účinků, by měla panovat jistota. V zásadě odpovídá za hlášení těchto 
závažných nežádoucích účinků vždy zadavatel. Pokud se použije slovní spojení 
„týkající se zadavatele“, existuje nebezpečí, že dojde k přesunu odpovědnosti za jejich 
hlášení na držitele rozhodnutí o registraci, což by mohlo vést k dvojímu nahlašování.

Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 20
Návrh nařízení
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Jestliže zadavatel není schopen podat 
hlášení do elektronické databáze uvedené 
v článku 36 přímo, může hlášení podat 
členskému státu, v němž k podezření 
na výskyt závažného neočekávaného 
nežádoucího účinku došlo. Tento členský 
stát ohlásí podezření na výskyt závažného 
neočekávaného nežádoucího účinku
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v souladu s odstavcem 1. v souladu s odstavcem 1.

Or. en

Odůvodnění

Důvod, proč zadavatel nemůže hlásit podezření na výskyt závažného neočekávaného 
nežádoucího účinku, je irelevantní. Aby bylo zajištěno, že se podezření na výskyt 
závažných neočekávaných nežádoucích účinků bude vždy hlásit, je proto zapotřebí 
zajistit možnost, že toto podezření bude hlásit nehledě na uvedený důvod členský stát. 

Pozměňovací návrh 21
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.

Pokud jde jiné o neregistrované hodnocené 
léčivé přípravky 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 nebo 
několika klinických hodnoceních, jichž je 
zadavatelem. V případě nutnosti budou
v této zprávě jasně uvedeny veškeré 
bezpečnostní aspekty týkající se 
konkrétního pohlaví nebo konkrétní 
věkové skupiny. 

Or. en

Odůvodnění

Pokud je hodnocený léčivý přípravek předmětem více než jednoho klinického 
hodnocení, mělo by být z důvodu vyloučení dvojího hlášení a tím i za účelem omezení 
administrativní zátěže možné předkládat jediné hlášení týkající se bezpečnosti 
hodnoceného léčivého přípravku. Toto hlášení by navíc mělo obsahovat údaje 
o rozdílech mezi pohlavími a věkovými skupinami, pokud jde o jeho bezpečnost.

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 1
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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, příp. včetně reakcí 
u konkrétního pohlaví nebo konkrétní 
věkové skupiny.

Or. en

Odůvodnění

V případě nutnosti by se měly zjišťovat bezpečnostní aspekty se vztahem 
ke konkrétnímu pohlaví nebo konkrétní věkové skupině, které by se měly řádně hlásit 
držiteli rozhodnutí o registraci. 

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Zadavatel, příp. příslušný orgán 
informují zkoušející a etické komise 
o veškerých důležitých změnách 
bezpečnostního a rizikového profilu 
hodnoceného léčivého přípravku 
na základě pravidelně podávaných hlášení 
o otázkách bezpečnosti, které mají vliv 
na bezpečnost pacientů účastnících 
se klinické studie.

Or. en

Odůvodnění

Zkoušejícím a etickým komisím je nutné poskytovat rovněž důležité informace 
o bezpečnosti hodnoceného léčivého přípravku, které vedou ke změně jeho rizikového 
a bezpečnostního profilu.
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Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Článek 66

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jazyk informací na označení na obalu určí 
dotčený členský stát. Léčivý přípravek 
může být označen v několika jazycích.

Informace na obalu jsou uvedeny alespoň 
v jednom z úředních jazyků příslušného 
členského státu, který je také úředním 
jazykem Unie. Léčivý přípravek může být 
označen v několika jazycích.

Or. en

Odůvodnění

Pro uvádění informací na obalu by se měly používat pouze úřední jazyky EU. Pokud 
v daném členském státě existuje více úředních jazyků, měl by tento členský států uvést, 
který jazyk považuje z hlediska místa provádění klinického hodnocení za důležitý. 

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Uživatelské rozhraní databáze EU je 
k dispozici ve všech úředních jazycích 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Měla by existovat možnost využívat databázi EU prostřednictvím všech úředních 
jazyků EU. Tím nevzniká povinnost přeložit protokol klinické studie a další příslušné 
informace obsažené v databázi, jelikož by to vedlo ke vzniku významných nákladů.

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Příloha I – bod 13 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zhodnocení předpokládaných přínosů 
a rizik umožňující posouzení v souladu 
s článkem 6,

zhodnocení předpokládaných přínosů 
a rizik, a to i z hlediska konkrétních 
skupin pacientů, umožňující posouzení 
v souladu s článkem 6,

Or. en

Odůvodnění

Některé způsoby léčby mají u různých skupin pacientů odlišné výsledky (jedná se 
o rozdíly z hlediska pohlaví, věkových skupin apod.). Proto je v protokolu nutné uvést 
očekávané přínosy a rizika z hlediska konkrétních skupin pacientů. 

Pozměňovací návrh 28
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, zejména v případě 
nezpůsobilosti subjektů hodnocení udělit 

pokud jsou z klinického hodnocení 
vyloučeni pacienti konkrétního pohlaví 
nebo věkové skupiny, vysvětlení 
a odůvodnění těchto kritérií vyloučení, 
zejména v případě nezpůsobilosti subjektů 
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informovaný souhlas, hodnocení udělit informovaný souhlas, 

Or. en

Odůvodnění

Některé způsoby léčby mají u různých skupin pacientů odlišné výsledky (jedná se 
o rozdíly z hlediska pohlaví, věkových skupin apod.).

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Příloha I – bod 13 – odrážka 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

popis politiky zveřejňování, popis politiky zveřejňování výsledků 
klinického hodnocení, kde by byly jasně 
uvedeny informace, které mohou být 
k dispozici na základě jiného zdroje než 
z databáze EU,

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu transparentnosti by mělo být v popisu politiky zveřejňování výsledků 
klinického hodnocení uvedeno rovněž to, že zadavatel má v úmyslu zveřejňovat 
podrobnější výsledky nebo další informace jinde než v databázi EU. 

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – oddíl 1.1 – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) identifikační číslo subjektu hodnocení / 
číslo léčby a případně číslo návštěvy;

e) buď identifikační číslo subjektu 
hodnocení, nebo číslo léčby, a případně 
číslo návštěvy;

Or. en

Odůvodnění

Předchozí zkušenosti ukazují, že současná formulace není dostatečně jasná 
a že v některých případech bylo vyžadováno jak identifikační číslo, tak i číslo léčby. 
V praxi může být z prostorových důvodů obtížné vyžadovat obě tato čísla, proto by 
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mělo být jasně stanoveno, že postačí uvádět jedno z uvedených čísel.

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Příloha IV – odst. 1 – oddíl 1.1 – bod 1 – písm. g 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) pokyny pro užívání (lze odkázat 
na příbalovou informaci nebo na jiný 
vysvětlující dokument určený pro subjekt 
hodnocení nebo pro osobu podávající 
přípravek);

g) pokyny pro užívání (lze odkázat 
na příbalovou informaci nebo na jiný 
vysvětlující dokument určený pro subjekt 
hodnocení nebo pro osobu podávající 
přípravek nebo na jiné pokyny, které 
poskytuje zkoušející);

Or. en

Odůvodnění

Pokyny mohou pacientům dávat ústně také zkoušející. Proto je nutné uvést i tuto 
možnost. To je možné provést tak, že se na vnější obal uvede např. „užívejte dle 
pokynů zkoušejícího“.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Příloha IV – odst.4 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kterýkoliv z údajů uvedených v oddílech 
1, 2 a 3 smí být vynechán a nahrazen 
jinými prostředky (např. použitím 
centralizovaného elektronického systému 
randomizace, použitím centralizovaného 
informačního systému) za předpokladu, 
že není ohrožena bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a robustnost
údajů. Toto musí být odůvodněno 
v protokolu.

Kterýkoliv z údajů uvedených v oddílech 
1, 2 a 3 smí být vynechán a nahrazen 
jinými prostředky (např. použitím 
centralizovaného elektronického systému 
randomizace, použitím centralizovaného 
informačního systému) za předpokladu, 
že není ohrožena bezpečnost subjektu 
hodnocení a spolehlivost a výpovědní 
hodnota údajů. To musí být odůvodněno 
v protokolu nebo v jiném samostatném 
dokumentu.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zohlednit celosvětový rozměr klinických studií. Zadavatelé by měly mít 
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možnost použít stejný protokol pro všechny klinické studie vztahující se ke stejnému 
hodnocenému léčivému přípravku, ať už se klinická studie provádí kdekoli. Mají-li 
se tato odůvodnění začlenit do protokolu, bude je nutné pro klinickou studii, na níž 
se tato výjimka nevztahuje, upravit, což by vedlo ke zbytečné administrativní zátěži. 


