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Pozměňovací návrh 42
António Fernando Correia de Campos

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 relevantní, spolehlivé a robustní.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s helsinskou deklarací se pojem „kvalita života“ použije v celém znění při každé 
zmínce týkající se bezpečnosti a práv subjektů.

Pozměňovací návrh 43
António Fernando Correia de Campos

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. Provádění 
klinických hodnocení by mělo být 
podmíněno předchozím schválením 
etickou komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Kent Johansson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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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

Členské státy by měly být ke spolupráci vybízeny, nikoli od ní odrazovány.

Pozměňovací návrh 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Skutečnost, že klinická hodnocení 
jsou prováděna jak ve veřejných, tak 
v soukromých centrech, vede k nutnosti 
tato centra uznat a přijmout opatření 
v oblasti sledování, povolování a 
posuzování, jež budou platit pro oba 
uvedené typy.

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Rizika pro bezpečnost subjektu (9) Rizika pro bezpečnost subjektu 



AM\928242CS.doc 5/68 PE506.087v01-00

CS

hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku a 
intervence. Mnohá klinická hodnocení však 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost a 
účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení.

hodnocení při klinickém hodnocení 
vyplývají zejména ze dvou zdrojů: 
hodnoceného léčivého přípravku a 
intervence. Mnohá klinická hodnocení však 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představují pro bezpečnost subjektu 
hodnocení pouze minimální dodatečné 
riziko. Tak tomu je zejména v případě, kdy 
se na hodnocený léčivý přípravek vztahuje 
registrace (tj. kvalita, bezpečnost a 
účinnost již byly posouzeny v průběhu 
postupu registrace) a kdy intervence 
v porovnání s běžnou klinickou praxí 
představuje pro subjekt hodnocení pouze 
velmi omezené dodatečné riziko. Tato 
„nízkointervenční klinická hodnocení“ jsou 
často klíčová pro posouzení standardních 
způsobů léčby a diagnóz, čímž optimalizují 
využití léčivých přípravků a přispívají tak 
k vysoké úrovni veřejného zdraví. Měla by 
podléhat méně přísným pravidlům, jako 
jsou kratší lhůty pro schválení, a to aniž by 
byla zpochybněna vědecká excelence a se 
zárukou trvalé bezpečnosti pacientů.

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) V případě naléhavé situace a také u 
vzácných a velmi vzácných onemocnění, 
která ohrožují život a u nichž jsou 
možnosti léčby a odborné znalosti 
omezené a jež se vyskytují v různých 
místech světa, by členské státy měly mít 
možnost žádosti o povolení klinického 
hodnocení přednostně posoudit a takové 
povolení vydat.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Kent Johansson

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 klinické 
hodnocení se týkají otázek, které jsou ze 
své podstaty vnitrostátní povahy, nebo 
etických aspektů klinického hodnocení. 
Ačkoli by spolupráce členských států měla 
být podporována, měla by se v těchto 
záležitostech omezit na výměnu názorů a 
osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění

Čím více členské státy dobrovolně spolupracují, tím lépe. Spolupráce mezi členskými státy je 
důležitá, avšak v etických otázkách by měla probíhat jen omezeně, neboť tyto otázky jsou 
nerozlučně spjaty s vnitrostátními tradicemi a kompetencemi.

Pozměňovací návrh 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22a) Vzhledem k tomu, že většina 
klinických hodnocení je prováděna 
s cílem posoudit léčebné postupy u 
širokého vzorku pacientů, nemělo by toto 
nařízení diskriminovat pacienty postižené 
vzácnými a velmi vzácnými 
onemocněními a mělo by při posuzování 
klinického hodnocení zahrnout zvláštnosti 
onemocnění s nízkou prevalencí.

Or. en



AM\928242CS.doc 7/68 PE506.087v01-00

CS

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje zvláštnosti vzácných a velmi vzácných onemocnění. Budoucí 
nařízení musí zohlednit terapeutické inovace a musí být v souladu s politikami týkajícími se 
vzácných a velmi vzácných onemocnění, které jsou rozvíjeny od přijetí směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 50
Seán Kelly

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Subjekt údajů by vždy měl mít 
možnost udělit instituci provádějící léčbu 
obecný souhlas, aby údaje o něm mohly 
být použity pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu, a také 
možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

Or. en

Odůvodnění

Lékaři vždy získávali nové poznatky z údajů o svých předchozích pacientech. V dnešní době se 
správně vyžaduje, aby každý pacient udělil souhlas s využitím svých údajů pro účely výzkumu. 
Vzhledem k tomu, že pacienti však mají právo souhlas neudělit, měli by mít také právo udělit 
instituci provádějící léčbu „obecný“ souhlas, pokud si přejí, aby tyto údaje mohly být použity 
pro jakýkoli budoucí výzkum (pokud svůj původní souhlas neodvolají). Pacienti takto mají 
právo „darovat“ své údaje pro účely výzkumu.

Pozměňovací návrh 51
Jens Rohde

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Subjekt údajů by měl mít možnost 
poskytnout instituci provádějící léčbu 
obecný souhlas, aby tyto údaje mohly být 
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použity pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu, a také 
možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Aby mohl zadavatel posoudit všechny 
potenciálně důležité bezpečnostní 
informace, měl by mu zkoušející oznámit
všechny závažné nežádoucí příhody.

(26) Aby mohl zadavatel posoudit všechny 
potenciálně důležité bezpečnostní 
informace, měl by zkoušející 
zaznamenávat a v elektronické databázi 
evidovat všechny závažné nežádoucí 
příhody.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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 a umožnit veřejné 
šíření objektivních informací s cílem 
podporovat evropský výzkum a rozšířit 
znalosti v oblasti veřejného zdraví.
Neměla by podkopávat inovace a 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu. V databázi by neměly být 
zaznamenávány žádné osobní údaje 
subjektů účastnících se klinického 
hodnocení a neměla by bránit ochraně 
obchodních zájmů, včetně duševního 
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vlastnictví, jak stanoví článek 4 nařízení č. 
1049/2001. 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 nebo obchodních informací 
důvěrné povahy, jak stanoví článek 4 
nařízení č. 1049/2001.

Or. en

Odůvodnění

Databáze by měla umožnit veřejné šíření spolehlivých informací o aktuálním pokroku 
v oblasti lékařského výzkumu, a to s ohledem na konkurenceschopnost farmaceutického 
průmyslu, který ze svých prostředků hradí přibližně 60 % evropských klinických hodnocení. 
Při zveřejňování by měly být chráněny osobní údaje a obchodní informace důvěrné povahy, 
aby se zabránilo jakékoli stigmatizaci pacientů, kteří se účastní klinických hodnocení, a 
podněcování nekalé soutěže, jež by ohrozila konkurenceschopnost evropského lékařského 
výzkumu.

Pozměňovací návrh 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52a) Obchodní informace důvěrné 
povahy by měly být vymezeny a chráněny, 
aby se zabránilo poškození zájmů 
pacientů nebo zhoršení postavení 
zadavatelů v konkurenčním prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Při zveřejňování informací by měly být chráněny osobní údaje a obchodní informace důvěrné 
povahy, aby se zabránilo jakékoli stigmatizaci pacientů, kteří se účastní klinických hodnocení, 
a podněcování nekalé soutěže, jež by ohrozila konkurenceschopnost evropského lékařského 
výzkumu.
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Pozměňovací návrh 55
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(3) „Nízkointervenční klinické hodnocení“: 
klinická studie, která splňuje všechny tyto 
podmínky:

Or. en

Odůvodnění

Definice, které byly předloženy pro „klinické hodnocení“ a „nízkointervenční klinické 
hodnocení“, stojí vůči sobě v opozici (viz odst. 2 body 2 a 3 proti odst. 3 body 2 a 3). Proto 
nemůže být „nízkointervenční klinické hodnocení“ v návrhu nazváno podkategorií 
„klinického hodnocení“, jak uvádí tento text. Jedná se totiž o vzájemně se doplňující definice. 
Pro účely právní jasnosti by mělo být jejich odlišení výslovně stanoveno.

Pozměňovací návrh 56
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány;

a) hodnocené léčivé přípravky jsou 
registrovány alespoň po dobu deseti let;

Or. en

Odůvodnění

V některých případech (vzácná onemocnění a léčba rakoviny) jsou registrace udělovány i 
v případě, kdy není k dispozici dostatek důkazů o účinnosti a bezpečnosti, což vyžaduje zpětné 
dodatečné provádění hodnocení účinnosti a bezpečnosti. Taková hodnocení nespadají do 
definice „nízkointervenčních klinických hodnocení“, avšak i tak by se na ně mělo nařízení 
vztahovat.
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Pozměňovací návrh 57
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) hodnocené léčivé přípravky 
nepodléhají dodatečnému sledování a jsou 
označeny černým symbolem;

Or. en

Odůvodnění

Léčivé přípravky s vyznačeným černým symbolem, jak upravuje směrnice 2012/0023 (COD) o 
farmakovigilanci, nesmí být zahrnuty do definice hodnocených léčivých přípravků, jež mohou 
být používány při nízkointervenčním hodnocení, neboť takové léčivé přípravky – vzhledem 
k riziku, jež představují – stále podléhají přísnému sledování.

Pozměňovací návrh 58
António Fernando Correia de Campos

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 dotčeném členském státě;

Or. en

Odůvodnění

Při nízkointervenčních klinických hodnoceních se léčivé přípravky používají v souladu 
s podmínkami registrace. Formulace „nebo je jejich použití v jakémkoli dotčeném členském 
státě součástí standardní léčby“ umožňuje provádět nízkointervenční klinická hodnocení za 
účelem vyhodnocení používání léčivého přípravku za jiných než ověřených okolností bez 
schválení v členském státě, kde takové použití není povoleno. Tím je dotčeno ustanovení o 
povinné náhradě škody, kterou má poskytnout zadavatel.
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Pozměňovací návrh 59
Michèle Rivasi

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 dotčeném členském státě;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Michèle Rivasi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
kdy se pacient již podrobuje léčbě předtím, 
než je zahrnut do studie, a tudíž o 
přiřazení konkrétní léčebné strategie 
pacientovi nerozhoduje předem protokol 
klinického hodnocení, ale je dáno 
stávající praxí a předepisování léku je 
zřetelně oddělené od rozhodnutí o 
zařazení pacienta do studie.

Or. en

Odůvodnění

Pro vyjasnění oblasti působnosti nařízení je nezbytné znovu zavést část znění definice 
obsažené v předchozí směrnici 2001/20/ES.
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Pozměňovací návrh 61
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) „Neintervenční studie“: klinická studie, 
která není klinickým hodnocením nebo 
nízkointervenčním klinickým hodnocením 
podle čl. 2 odst. 2 a 3.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely právní jistoty se vyjasňuje, že do této kategorie nespadají nízkointervenčí klinická 
hodnocení. Jelikož definice „klinického hodnocení“ nezahrnuje „nízkointervenční klinická 
hodnocení“, je potřeba, aby bylo jasně stanoveno vyloučení nízkointervenčních klinických 
hodnocení z pojmu „neintervenční studie“. Měla by platit jednoduchá zásada: „pozorování“ 
spadají do kategorie „studií“ a „intervence“ do kategorie „hodnocení“.

Pozměňovací návrh 62
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) „Nejlepší v současnosti osvědčená 
intervence“: léčebný režim obvykle 
používaný k léčbě, prevenci nebo 
diagnostice choroby nebo onemocnění 
v souladu se spolehlivými vědeckými 
důkazy, jež jsou v současnosti k dispozici.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
António Fernando Correia de Campos
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Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) „Nejlepší v současnosti osvědčená 
intervence“: léčebný režim používaný 
k léčbě, prevenci nebo diagnostice choroby 
nebo onemocnění v souladu se 
spolehlivými vědeckými důkazy, jež jsou 
v současnosti k dispozici.
(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en

Odůvodnění

Pojem „běžná klinická praxe“ je příliš vágní a měl by být nahrazen pojmem „nejlepší 
v současnosti osvědčená intervence“, který uvádí text helsinské deklarace (článek 32).

Pozměňovací návrh 64
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) „Etická komise“: nezávislý subjekt 
v členských státech, který zahrnuje 
odborníky v oblasti zdravotnictví, laiky a 
nejméně jednoho zkušeného a znalého 
pacienta nebo zástupce pacientů a jehož 
úkolem je přezkum vědeckých, 
zdravotnických a etických hledisek 
klinického hodnocení, jeho odpovědností 
pak je ochránit práva, bezpečnost a 
kvalitu života subjektů hodnocení a 
poskytnout za tuto ochranu veřejné 
záruky.

Or. en



AM\928242CS.doc 15/68 PE506.087v01-00

CS

Pozměňovací návrh 65
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Znovuzavedení definice stanovené ve směrnici 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 66
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 67
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „Informovaný souhlas“: postup, (19) „Informovaný souhlas“: postup, 
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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.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 – bod 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) „Nežádoucí účinky“: každá 
nepříznivá a nezamýšlená reakce na 
hodnocený léčivý přípravek při jakékoliv 
podané dávce.

Or. en

Odůvodnění

Opětovné zavedení definice z předchozí směrnice 2001/20/ES.

Pozměňovací návrh 69
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– jsou zajištěna práva subjektu hodnocení 
na fyzickou a psychickou nedotknutelnost 
osobnosti, na soukromí a na ochranu 
údajů v souladu s platnými právními 
předpisy Unie,

Or. ro



AM\928242CS.doc 17/68 PE506.087v01-00

CS

Pozměňovací návrh 70
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– mělo posouzení etické přijatelnosti 
klinického hodnocení pozitivní výsledek;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– údaje získané v klinickém hodnocení 
budou spolehlivé a robustní.

údaje získané v klinickém hodnocení 
budou relevantní, spolehlivé a robustní.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s etickými zásadami a v zájmu minimalizace zásahů do života subjektů hodnocení 
lze klinické hodnocení odůvodnit pouze tehdy, pokud z něj budou získány kvalitní a relevantní 
informace.

Pozměňovací návrh 72
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba provádět srovnávací klinická 
hodnocení nových léků s ohledem na 
nejlepší v současnosti osvědčenou 
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intervenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 73
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4a
Úloha etických komisí a pokyny

1. Povolení k provádění klinického 
hodnocení může příslušný orgán 
členského státu vydat pouze tehdy, pokud 
k tomu příslušná etická komise předem 
udělí souhlas.
2. Komise do jednoho roku vydá pro 
členské státy pokyny týkající se etických 
komisí s cílem usnadnit postupy a 
zjednodušit provádění klinických 
hodnocení v několika členských státech, 
aniž by došlo k ohrožení bezpečnosti 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

The proposal makes it possible for sponsors to "cherry pick" the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Pozměňovací návrh 75
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, 
dohodne se s jiným dotčeným členským 

Pokud si členský stát navržený jako 
členský stát podávající zprávu nepřeje být 
členským státem podávajícím zprávu, nebo 
pokud je jiný dotčený členský stát ochoten 
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státem, že členským státem podávajícím 
zprávu bude tento jiný dotčený členský 
stát. Pokud žádný dotčený členský stát 
nepřijme funkci členského státu 
podávajícího zprávu, bude členským 
státem podávajícím zprávu členský stát 
navržený zadavatelem.

se stát členským státem podávajícím 
zprávu, bude členský stát podávající 
zprávu jmenován na základě společného 
rozhodnutí navrženého členského státu a 
dotčených členských států, a to 
prostřednictvím hlasování na portálu EU. 
Členský stát podávající zprávu bude 
jmenován do čtyř dnů. Pokud žádný 
z případných dalších možných členských 
států nezíská většinu odevzdaných hlasů 
nebo pokud se klinické hodnocení týká 
pouze jednoho členského státu, bude 
členským státem podávajícím zprávu 
členský stát navržený zadavatelem.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení by mělo vyjasnit, že jmenování členského státu podávajícího zprávu je společným 
rozhodnutím navrhovaného členského státu podávajícího zprávu a dotčených členských států.

Pozměňovací návrh 77
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Příliš krátké lhůty znamenají riziko, že členské státy nebudou schopny pečlivě přezkoumat 
dokumentaci pro hodnocení. Například kvalifikace klinického hodnocení jako 
„nízkointervenčního“ vyžaduje podrobné a pečlivé posouzení výzkumného protokolu. Podle 
zkušeností členských států v rámci dobrovolného harmonizačního postupu (VHP) pro 
schvalování klinických hodnocení ve více státech jsou navrhované lhůty pro členské státy 
příliš krátké a postrádají pružnost.



AM\928242CS.doc 21/68 PE506.087v01-00

CS

Pozměňovací návrh 78
Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) který dotčený členský stát je členským 
státem podávajícím zprávu;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení není v souladu se směrnicí 2001/20/ES: bod odůvodnění 11 směrnice 
2001/20/ES neumožňuje tichý souhlas příslušných orgánů, pokud příslušná žádost nebyla 
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odsouhlasena etickou komisí. Tento postup tichého souhlasu by mohl ohrozit bezpečnost a 
práva lidských subjektů.

Pozměňovací návrh 80
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměněným čl. 5 odst. 1.

Pozměňovací návrh 81
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pokud členský stát navržený jako členský 
stát podávající zprávu zjistí, že žádost není 
úplná, že klinické hodnocení, o jehož 
povolení se žádá, nespadá do oblasti 
působnosti tohoto nařízení, nebo že 
klinické hodnocení není nízkointervenčním 

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

klinickým hodnocením, ačkoliv to tvrdí 
zadavatel, informuje o tom zadavatele 
prostřednictvím portálu EU a stanoví lhůtu 
nejvýše šesti dnů, aby umožnil zadavateli 
vznést připomínky nebo žádost 
prostřednictvím portálu EU doplnit. 
Členský stát podávající zprávu nesmí 
etické otázky využít jako důvodu pro 
vyhodnocení žádosti jako neúplné či 
nespadající do oblasti působnosti tohoto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Etické komise plní významnou úlohu, neboť zajišťují zohlednění specifických tradic a otázek 
členských států. Etické ohledy členského státu podávajícího zprávu by však neměly bránit 
v provedení klinického hodnocení jiným dotčeným členským státům.

Pozměňovací návrh 82
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

V souladu s pozměněným čl. 5 odst. 1. Příliš krátké lhůty znamenají riziko, že členské státy 
nebudou schopny pečlivě přezkoumat dokumentaci pro hodnocení. Například kvalifikace 
klinického hodnocení jako „nízkointervenčního“ vyžaduje podrobné a pečlivé posouzení 
výzkumného protokolu. Podle zkušeností členských států v rámci dobrovolného 
harmonizačního postupu (VHP) pro schvalování klinických hodnocení ve více státech jsou 
navrhované lhůty pro členské státy příliš krátké a postrádají pružnost.

Pozměňovací návrh 83
Marisa Matias, Alda Sousa

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Zpráva o posouzení se předloží 
prostřednictvím portálu EU a je dostupná 
pro veřejnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 84
António Fernando Correia de Campos

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 a přijatelnost klinického 
hodnocení při zohlednění současného stavu 
vědeckých poznatků,

Or. en

Odůvodnění

Mezinárodně dohodnutou zásadou je, že posouzení opodstatnění klinického hodnocení 
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nemůže být odděleno od posouzení jeho přijatelnosti. Posouzení opodstatnění a přijatelnosti 
klinického hodnocení se provede nezávisle na vědeckém stanovisku regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Or. en

Odůvodnění

U vzácných onemocnění je obtížnost provedení klinického hodnocení nejčastěji spojena 
s nízkým počtem pacientů trpících daným onemocněním a s jejich vzájemnou velkou 
prostorovou vzdáleností.

Pozměňovací návrh 86
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– charakteristiky intervence ve srovnání 
s běžnou klinickou praxí,

– charakteristiky intervence ve srovnání 
s nejlepší v současnosti osvědčenou 
intervencí,
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Or. en

Odůvodnění

Pojem „nejlepší v současnosti osvědčená intervence“ je používán v souladu s pozměněným čl. 
2 odst. 6 a použije se v celém textu.

Pozměňovací návrh 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– život ohrožující a zneschopňující 
důsledky některých onemocnění, jako jsou 
například některá vzácná a velmi vzácná 
onemocnění, jejichž stávající možnosti 
léčby jsou omezené;

Or. en

Odůvodnění

U vzácných onemocnění je obtížnost provedení klinického hodnocení nejčastěji spojena 
s nízkým počtem pacientů daného onemocnění a s jejich vzájemnou velkou prostorovou 
vzdáleností.

Pozměňovací návrh 88
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 89
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členský stát podávající zprávu předloží 
část I zprávy o posouzení včetně jejích 
závěrů, které již zahrnují stanovisko 
dotčené etické komise, zadavateli a 
ostatním dotčeným členským státům 
v těchto lhůtách:

Or. en

Odůvodnění

Úprava lhůt je potřeba, aby dotčené subjekty členského státu podávajícího zprávu a také 
všechny dotčené členské státy získaly čas pro náležité posouzení, neboť jsou vyzvány ke 
sdělení připomínek před tím, než členský stát podávající zprávu zašle své posouzení 
zadavateli.

Pozměňovací návrh 90
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) a) do 10 dnů od data ověření pro 
nízkointervenční klinická hodnocení; lhůta 
pro společné posouzení a konsolidaci ze 
strany dotčených členských států a 
členského státu podávajícího zprávu činí 
nejméně 5 dnů;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 91
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Úprava lhůt je potřeba, aby dotčené subjekty členského státu podávajícího zprávu a také 
všechny dotčené členské státy získaly čas pro náležité posouzení, neboť jsou vyzvány ke 
sdělení připomínek před tím, než členský stát podávající zprávu zašle své posouzení 
zadavateli.
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Pozměňovací návrh 92
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) do 25 dnů od data ověření pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení; lhůta pro společné 
posouzení a konsolidaci ze strany 
dotčených členských států a členského 
státu podávajícího zprávu činí nejméně 10 
dnů;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 93
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) do 30 dnů od data ověření pro každé 
klinické hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii; lhůta pro 
společné posouzení a konsolidaci ze 
strany dotčených členských států a 
členského státu podávajícího zprávu činí 
nejméně 10 dnů;

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 95
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 96
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 97
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Do data posouzení může členský stát 
podávající zprávu vypracovat a dotčené 
členské státy seznámit s počáteční zprávou 
o posouzení. Nejpozději 2 dny před datem 
pro podání zprávy mohou dotčené členské 
státy sdělit členskému státu podávajícímu 
zprávu a všem ostatním dotčeným 
členským státům veškeré úvahy týkající se 
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žádosti. Členský stát podávající zprávu tyto 
úvahy náležitě zohlední při dokončování 
zprávy o posouzení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny přípomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 98
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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



AM\928242CS.doc 33/68 PE506.087v01-00

CS

tohoto odchýlení vysvětlit.

Pozměňovací návrh 99
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členský stát podávající zprávu může 
rovněž prodloužit lhůtu uvedenou 
v odstavcích 4 a 6 o 60 dnů v případě 
hodnocení zahrnujících léčivé přípravky 
pro moderní terapii nebo jiné nové 
léčebné postupy za účelem konzultací 
s výbory odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení se zavádí s cílem obohatit postup posuzování v případě potřeby u všech 
kategorií hodnocení o odborný pohled, stejně jako to bylo možné podle článku 9 směrnice o 
klinických hodnoceních.

Pozměňovací návrh 100
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
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podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 101
Sajjad Karim

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 102
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 6 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po obdržení doplňujících vysvětlení sdělí 
dotčené členské státy nejpozději dva dny 
před datem podání zprávy členskému státu 
podávajícímu zprávu veškeré své úvahy.
Členský stát podávající zprávu tyto úvahy 
zohlední při dokončování zprávy o 
posouzení. Lhůta pro společné posouzení, 
pro konsolidaci připomínek dotčených 
členských států a pro předání 
doplňujících vysvětlení členskému státu 
činí nejméně 5 dní u nízkointervenčních 
hodnocení a 10 dní u jiných než 
nízkointervenčních klinických hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 103
Sajjad Karim

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zadavatel může z vlastního podnětu 
změnit obsah žádosti pouze v době mezi 
datem ověření a datem posouzení a pouze 
v řádně odůvodněných případech. V tomto 
případě může členský stát podávající 
zprávu v závislosti na rozsahu změny 
obsahu žádosti pozastavit běh lhůty 

7. Zadavatel může z vlastního podnětu 
změnit obsah žádosti pouze v době mezi 
datem ověření a datem podání zprávy a 
pouze v řádně odůvodněných případech. V 
tomto případě může členský stát podávající 
zprávu v závislosti na rozsahu změny 
obsahu žádosti pozastavit běh lhůty 
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uvedené v odstavci 4 na maximálně 60 
dnů.

uvedené v odstavci 4 na maximálně 60 
dnů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacích návrhů je strukturalizovat postup posuzování, kdy členský stát 
podávající zprávu nejprve vypracuje počáteční hodnocení, které následně předá v rámci 
počáteční zprávy o posouzení všem dotčeným členským státům. Dotčené členské státy pak 
během fáze společného hodnocení přednesou členskému státu podávajícímu zprávu a dalším 
dotčeným členským státům své připomínky. Tím je omezováno zdvojování úsilí v rámci 
hodnocení. Během této fáze se by měly všechny dotčené členské státy seznámit s veškerými 
připomínkami. Zavádí se jasnější lhůty pro další vysvětlení, která mohou požadovat a podávat 
všechny členské státy. Členský stát podávající zprávu by měl tuto zprávu uvést do konečné 
podoby a zohlednit přitom všechny připomínky, jež obdržel.

Pozměňovací návrh 104
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Podle bodů odůvodnění 6 a 12 mají etická hlediska regulovat dotčené členské státy. Omezení 
etického posouzení na ověření postupu informovaného souhlasu oslabuje zásadu subsidiarity 
v neprospěch členských států a znesnadňuje ochranu subjektů hodnocení.

Pozměňovací návrh 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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

aa) soulad s vnitrostátními právními 
předpisy, které se týkají etiky.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 106
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 107
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Kent Johansson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Etické komise plní významnou úlohu, neboť zajišťují zohlednění specifických tradic a otázek 
členských států. Etické ohledy jednoho členského státu by však neměly bránit v provedení 
klinického hodnocení jiným dotčeným členským státům.

Pozměňovací návrh 109
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tichý souhlas s klinickým hodnocením, jejž zavádí tento odstavec (vychází pouze z části I 
žádosti), znamená vyšší riziko pro subjekty hodnocení, a měl by být tudíž omezen na 
nízkointervenční klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh 110
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Pro účely tohoto článku nesmí dotčené 
členské státy po datu posouzení vyžadovat 
od zadavatele doplňující vysvětlení.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely jasnosti textu je třeba stanovit, že členské státy stále mohou požadovat vysvětlení od 
zadavatele v pozdějších fázích, například v návaznosti na povinnosti týkající se sledování.

Pozměňovací návrh 111
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 
nezávislé etické komise.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 114
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Po oznámení rozhodnutí o aspektech, na 
které se vztahuje část I zprávy o posouzení, 
požádá zadavatel o povolení omezené na 
aspekty, na které se vztahuje část II zprávy 
o posouzení. V tomto případě se uvedená 
žádost posuzuje v souladu s článkem 7 a 
dotčený členský stát oznámí své rozhodnutí 
týkající se části II zprávy o posouzení 
v souladu s článkem 8. Neudělení povolení 
v souvislosti s kteroukoli z částí I a II 
žádosti má za následek zamítnutí povolení 
klinického hodnocení.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 115
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Touto kapitolou není dotčena možnost 
zadavatele předložit po zamítnutí udělení 
povolení nebo po stažení žádosti 
jakémukoli členskému státu žádost o 
povolení. Tato žádost se považuje za 
opakovaně předloženou žádost. K ní je 
nutné přiložit všechny předchozí zprávy o 
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posouzení a úvahy dotčených členských 
států a musí uvést změny nebo důvody 
opravňující k opakovanému podání 
žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Návrh nařízení by zadavatelům umožnil vybírat si podle libosti členské státy, které povolení 
udělí nejsnáze, zejména pokud členské státy zapojené do původní žádosti posoudily vědecké 
důvody pro klinické hodnocení jako sporné. Uvedení historie při opakovaném předložení 
žádosti je zásadní prostředek, jak předejít zbytečně byrokratické zátěži a zdvojování práce.

Pozměňovací návrh 116
Paul Rübig

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

Or. en

Odůvodnění

Zadavatelé by měli mít právo rozšířit klinické hodnocení, prováděné ve více státech, o další 
členský stát až poté, co bylo rozhodnutí o povolení v prvním kole přijato kterýmkoli dotčeným 
členským státem. Provádění těchto klinických hodnocení by se tím zlepšilo.

Pozměňovací návrh 117
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) 10 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro nízkointervenční 
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klinická hodnocení; klinická hodnocení;

Or. en

Odůvodnění

Doba, během níž mohou další členské státy předkládat své dotazy, by měla být sladěna 
s počátečním řízením, aby bylo zaručeno účinné připojení nového členského státu. Doba mezi 
podáním žádosti a rozhodnutím musí podporovat konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 118
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) 25 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro klinická 
hodnocení jiná než nízkointervenční 
klinická hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) 30 dnů od data předložení žádosti 
uvedené v odstavci 1 pro každé klinické 
hodnocení hodnoceného léčivého 
přípravku pro moderní terapii.

Or. en

Odůvodnění

Doba, během níž mohou další členské státy předkládat své dotazy, by měla být sladěna s 
počátečním řízením, aby bylo zaručeno účinné připojení nového členského státu. Doba mezi 
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podáním žádosti a rozhodnutím musí podporovat konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh 120
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise odmítla povolit 
provedení klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Mezi datem předložení žádosti podle 
odstavce 1 a uplynutím příslušné lhůty 
podle odstavce 3 může další dotčený 
členský stát sdělit členskému státu 
podávajícímu zprávu jakékoli úvahy
týkající se žádosti.

5. Další dotčený členský stát může
členskému státu podávajícímu zprávu 
sdělit jakékoli úvahy týkající se části I 
žádosti, a to ve lhůtách uvedených 
v odstavci 3, které začínají dnem 
předložení žádosti podle odstavce 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Paul Rübig

Návrh nařízení
Čl. 14 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Pouze členský stát podávající zprávu může 
mezi datem předložení žádosti podle 

Pouze členský stát podávající zprávu může 
ve lhůtách uvedených v odstavci 5
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odstavce 1 a uplynutím příslušné lhůty 
podle odstavce 3 vyžadovat od zadavatele 
doplňující vysvětlení týkající se části I 
zprávy o posouzení, přičemž zohlední 
úvahy uvedené v odstavci 5.

vyžadovat od zadavatele doplňující 
vysvětlení týkající se části I zprávy o 
posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 124
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Každý dotčený členský stát uvědomí 
zadavatele prostřednictvím portálu EU o 
tom, zda je významná změna povolena, zda 
je povolena při splnění podmínek, nebo zda 
je povolení zamítnuto.

Každý dotčený členský stát uvědomí 
zadavatele prostřednictvím portálu EU o 
tom, zda je významná změna povolena, zda 
je povolena při splnění podmínek, nebo zda 
je povolení zamítnuto. Oznámení musí být 
provedeno prostřednictvím jediného 
rozhodnutí, které již zahrnuje stanovisko 
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dotčené etické komise, a to do patnácti 
dnů od data posouzení.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise odmítla povolit 
provedení klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 127
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tichý souhlas s podstatnou změnou klinického hodnocení vyplývající z tohoto odstavce 
znamená vyšší riziko pro subjekty hodnocení, a měl by být tudíž omezen na nízkointervenční 
klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh 128
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 129
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 130
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) etická komise odmítla povolit 
provedení klinického hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pokud dotčený členský stát neoznámil 
zadavateli své rozhodnutí ve lhůtách 
uvedených v odstavci 1, závěr o významné 
změně aspektů, na které se vztahuje část I 
zprávy o posouzení, se považuje za 
rozhodnutí dotčeného členského státu o 
žádosti o povolení významné změny za 
předpokladu, že bude i nadále 
kvalifikováno jako nízkointervenční 
klinické hodnocení podle čl. 5 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Tichý souhlas s podstatnou změnou klinického hodnocení vyplývající z tohoto odstavce 
znamená vyšší riziko pro subjekty hodnocení, a měl by být tudíž omezen na nízkointervenční 
klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh 132
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 5 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Klinické údaje předložené jako součást 
společného technického dokumentu, který 
je přílohou žádosti o registraci, musí být 
získány z registrovaných klinických 
hodnocení, jež jsou plně v souladu 
s ustanoveními tohoto nařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem změny příloh I a II 
s cílem přizpůsobit je technickému 
pokroku nebo zohlednit globální vývoj 
právních předpisů.

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 85 za účelem doplnění příloh I a 
II s cílem přizpůsobit je technickému 
pokroku nebo zohlednit globální vývoj 
právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Pro účely transparentnosti.
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Pozměňovací návrh 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Návrh nařízení
Článek 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 27a
Přístup veřejnosti ke zprávám o klinických 
studiích. 
Veřejnosti se umožní bezplatný a snadný 
přístup ke klinickým údajům obsaženým 
v databázi agentury a zejména zprávám o 
klinických studiích. Za tímto účelem bude 
ve zprávách o klinických studiích uveden 
hypertextový odkaz na klinická 
hodnocení.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Seán Kelly

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je nutné, aby subjekt 
hodnocení udělil s klinickým hodnocením 
souhlas, měl by mít možnost poskytnout 
instituci provádějící léčbu obecný souhlas, 
aby tyto údaje mohly být po skončení 
klinického hodnocení použity pro účely 
historiografického, statistického a 
vědeckého výzkumu, a také možnost tento 
souhlas kdykoli odvolat.

Or. en
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Odůvodnění

Když se pacient zapojí do klinického hodnocení, je požádán o podepsání formuláře, jímž dává 
informovaný souhlas pro zpracování údajů výlučně po dobu trvání klinického hodnocení a 
v rozsahu nezbytném pro toto hodnocení. Po skončení hodnocení nelze další návazné údaje 
použít, a to ani pro účely výzkumu, pokud výzkumný pracovník nezíská další souhlasy. Pacient 
by měl mít v rámci původního souhlasu možnost poskytnout obecný souhlas, na jehož základě 
by tyto údaje mohla použít instituce provádějící léčbu pro účely budoucího výzkumu. 

Pozměňovací návrh 136
Jens Rohde

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je nutné, aby subjekt 
hodnocení udělil souhlas s klinickým 
hodnocením, měl by mít možnost 
poskytnout instituci provádějící léčbu 
obecný souhlas, aby údaje mohly být 
použity pro účely historiografického, 
statistického a vědeckého výzkumu, a také 
možnost tento souhlas kdykoli odvolat.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

způsobem zdokumentován. Pokud subjekt 
hodnocení není schopen psát, může být ve 
výjimečných případech udělen ústní 
souhlas za přítomnosti alespoň jednoho 
svědka, který zastupuje zájmy subjektu 
hodnocení. Subjekt hodnocení nebo jeho 
zákonný zástupce obdrží kopii dokumentu, 
kterým byl informovaným souhlas udělen.

Or. ro

Pozměňovací návrh 138
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s etickými zásadami.

Pozměňovací návrh 139
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) výzkumný protokol byl schválen 
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etickou komisí, která má odborné znalosti 
týkající se příslušného onemocnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
António Fernando Correia de Campos

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) výzkumný protokol byl schválen 
etickou komisí, která má odborné znalostí 
z oblasti pediatrie, nebo po konzultaci 
týkající se klinických, etických a 
psychosociálních problémů v oblasti 
pediatrie;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 142
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do jednoho roku od ukončení nebo 
přerušení klinického hodnocení zašle 
zadavatel úplné shrnutí pozitivních i 
negativních výsledků klinického 
hodnocení do databáze EU. V tomto 
úplném shrnutí budou jasným a 
jednoznačným způsobem popsány metody 
a způsob provedení studie včetně 
základních údajů a anonymizovaných 
údajů o pacientech.

Or. en

Odůvodnění

Shrnutí klinického hodnocení, tak jak jsou popsána v původním návrhu Komise, nejsou jasně 
definována a hrozí, že nebude k užitku, protože nebude obsahovat dostatečné množství 
souborů informací či údajů.

Pozměňovací návrh 143
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 145
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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budou výsledky předloženy, a vysvětlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Výsledky veškerých klinických hodnocení by měly být zveřejněny v přiměřeném časovém 
horizontu. Toto zveřejnění by mělo veřejnosti, pacientům a výzkumným pracovníkům 
zpřístupnit informace o závěrech klinických hodnocení, aniž by oslabovalo
konkurenceschopnost evropského lékařského výzkumu. Lhůta pro zveřejnění těchto výsledků 
má význam pro zabránění nekalé soutěži, jež by ohrozila konkurenceschopnost tohoto 
výzkumu.

Pozměňovací návrh 147
António Fernando Correia de Campos

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 

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

datum rozhodnutí zadavatele klinické 
hodnocení znovu nezahájit. V případě 
předčasného ukončení se za datum 
ukončení klinického hodnocení považuje 
datum předčasného ukončení. Po uplynutí 
12 měsíců od dočasného přerušení budou 
údaje o klinickém hodnocení zaslány do 
databáze EU a zpřístupněny veřejnosti, a 
to i v případě, že nejsou úplné.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zabránit zneužívání dočasného přerušení na neomezenou dobu jako způsobu, jak se 
de facto vyhnout zpřístupnění výsledků veřejnosti.

Pozměňovací návrh 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Má-li být obsah shrnutí výsledků přizpůsobován vědeckému vývoji či celosvětovému vývoji 
právních předpisů, je třeba pružný přístup.

Pozměňovací návrh 149
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Závažné nežádoucí příhody by měl zkoušející oznámit dotčeným členským státům, aby se 
zabránilo zbytečným průtahům při rozhodování, zejména pokud jsou zapotřebí bezodkladná 
bezpečnostní opatření, jako je předčasné ukončení hodnocení.

Pozměňovací návrh 150
Michèle Rivasi

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 
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 a zprávy o klinických 
studiích umožňující snadné vyhledávání 
budou veřejně dostupné on-line.

Or. en
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Odůvodnění

Z výzkumných studií vyplývá, že vyloučení zpráv o klinických studiích z výsledků 
systematických přezkumů může vést k tomu, že základní důkazy budou neúplné a závěry o 
dopadu zákroku nemusí být objektivní.

Pozměňovací návrh 151
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Některé dlouhodobé nepříznivé reakce na léčivé přípravky, jako např. rakovina nebo
poškození plodu (teratogenita), se objevují někdy až po desítkách let užívání, a jejich účinek 
někdy dokonce přesahuje jednu generaci pacientů.

Pozměňovací návrh 152
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 55 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Základní dokument klinického hodnocení 
se archivuje po dobu nejméně 50 let od 
ukončení klinického hodnocení, přičemž 
veškeré informace archivované 
v elektronické podobě se archivují na 
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ukončení klinického hodnocení. 
Zdravotní dokumentace subjektů 
hodnocení je však archivována v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy.

neurčito s výjimkou veškerých osobních 
údajů v elektronické podobě, které budou 
po 50 letech odstraněny.

Or. en

Odůvodnění

Některé dlouhodobé nepříznivé reakce na léčivé přípravky, jako např. rakovina nebo 
poškození plodu (teratogenita), se objevují někdy až po desítkách let, a jejich účinek někdy 
dokonce přesahuje jednu generaci pacientů, jako v případě diethylstilbestrolu (DES) v období 
padesátých až sedmdesátých let minulého století.

Pozměňovací návrh 153
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Čl. 68 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Jakýkoli zadavatel může pověřit některými 
nebo všemi svými úkoly jednotlivce, 
společnost, instituci nebo organizaci. 
Takovým pověřením není dotčena 
odpovědnost zadavatele.

Jakýkoli zadavatel může pověřit některými 
nebo všemi svými logistickými úkoly 
jednotlivce, společnost, instituci nebo 
organizaci. Takovým pověřením není 
dotčena vědecká a etická odpovědnost 
zadavatele.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu právní jistoty.

Pozměňovací návrh 154
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřídí vnitrostátní 
mechanismus odškodnění pro náhrady 

1. Členské státy zřídí vnitrostátní 
mechanismus odškodnění pro náhrady 
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škod uvedené v článku 72. škod uvedené v článku 72. Finanční 
příspěvky získá z poplatků, bez použití 
jakýchkoli veřejných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Použití vnitrostátního mechanismu 
odškodnění je bezplatné, pokud, z 
objektivních důvodů, nebylo klinické 
hodnocení v době předložení žádosti o 
povolení uvedeného klinického hodnocení 
určeno k použití pro získání registrace 
léčivého přípravku.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Michèle Rivasi

Návrh nařízení
Čl. 73 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě všech ostatních klinických 
hodnocení může být použití vnitrostátního 
mechanismu odškodnění zpoplatněno.
Členské státy stanoví uvedený poplatek na 
neziskovém základě, přičemž zohlední 
riziko klinického hodnocení, potenciální 
škodu a pravděpodobnost škody.

Použití vnitrostátního mechanismu 
odškodnění je zpoplatněno a výše poplatku 
se stanoví na neziskovém základě, přičemž 
zohlední riziko klinického hodnocení, 
potenciální škodu a pravděpodobnost 
škody, jakož i předchozí výsledky 
zadavatele při zajišťování bezpečnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Maria Da Graça Carvalho

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Databáze EU obsahuje údaje a informace 
předložené v souladu s tímto nařízením.

Veřejný přístup k podrobným a 
nezpracovaným klinickým údajů a k jejich 
shrnutí je zvlášť důležitý pro ochranu 
veřejného zdraví. Databáze EU obsahuje 
údaje a informace předložené v souladu 
s tímto nařízením.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

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. Veřejně dostupné 
informace obsažené v databázi přispějí 
k ochraně veřejného zdraví a posílí 
inovační kapacitu evropského lékařského 
výzkumu a zároveň uznají oprávněné 
hospodářské zájmy zadavatelů.

Or. en

Odůvodnění

Databáze by měla umožnit plnění cílů tohoto nařízení, jimiž jsou ochrana veřejného zdraví, 
zlepšování kapacity a zvyšování konkurenceschopnosti evropského lékařského výzkumu.
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Pozměňovací návrh 159
Kent Johansson

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 ustanoveními nařízení (ES) č. 1049/2001
veřejně přístupná, pokud není pro část 
údajů či informací v ní obsažených
odůvodněna důvěrnost na základě 
některého z těchto důvodů:

Or. en

Odůvodnění

Postrádá smysl, aby veškeré údaje klinického hodnocení byly důvěrné. Je rovněž zajištěn 
přístup v souladu s již existujícími pravidly pro přístup k dokumentům institucí EU.

Pozměňovací návrh 160
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ochrana osobních údajů v souladu s 
nařízením (ES) č. 45/2001,

– ochrana osobních údajů v souladu 
s platnými právními předpisy Unie,

Or. ro

Pozměňovací návrh 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3 – odrážka 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– ochrana důvěrných informací obchodní 
povahy,

– ochrana důvěrných informací obchodní 
povahy; zejména pokud se týkají 
klinických hodnocení prováděných na 
podporu jakékoli žádosti o registraci, a 
jde-li o indikace, které dosud nebyly 
schváleny;

Or. en

Odůvodnění

Databáze by neměla být překážkou při ochraně duševního či průmyslového vlastnictví a 
neměla by ani bránit zadavateli ve využívání výsledků výzkumu.

Pozměňovací návrh 162
Kent Johansson

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Definice toho, co se považuje za 
obchodní informaci důvěrné povahy, musí 
být v souladu s pokyny Evropské agentury 
pro léčivé přípravky (EMA)a nesmí 
umožňovat, aby obchodní zájmy převážily 
nad zájmy veřejného zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Žádné osobní údaje subjektů hodnocení 
nejsou veřejně přístupné.

5. Žádné osobní údaje subjektů hodnocení, 
obchodní informace důvěrné povahy či 
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informace porušující právo duševního 
vlastnictví nejsou veřejně přístupné.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by se zajistit, aby toto nařízení chránilo přidanou hodnotu a odborné znalosti 
evropských výzkumných pracovníků a také jejich oprávněné zájmy na využití výsledků investic 
vložených do provedení klinického hodnocení.

Pozměňovací návrh 164
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh nařízení
Čl. 78 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Žádné osobní údaje subjektů hodnocení 
nejsou veřejně přístupné.

5. Žádné osobní údaje subjektů hodnocení 
nejsou veřejně přístupné a jsou chráněny 
v souladu s platnými právními předpisy 
Unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 165
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část 2 – bod 6 – podbod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

zda klinické hodnocení významně přispívá 
k většímu porozumění fyziologii a 
patologii onemocnění, pro něž chybějí 
informace, zejména v případě vzácných a 
velmi vzácných onemocnění.

Or. en
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Odůvodnění

Mnoho vzácných a velmi vzácných onemocnění není správně diagnostifikováno nebo jim 
rozumíme pouze zčásti. Při klinických hodnoceních sdružujících pacienty s tímto 
onemocněním mohou být znalosti o těchto onemocněních značně rozšířeny výsledným 
vyhodnocením údajů. Členský stát předkládající zprávu si musí být této přidané hodnoty 
vědom.

Pozměňovací návrh 166
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha II – část 4 – odst. 4 – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– odůvodnění navrhované změny.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu pochopení a výkladu výsledků klinického hodnocení.

Pozměňovací návrh 167
António Fernando Correia de Campos

Návrh nařízení
Příloha 3 – část 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Zadavatel vede podrobné záznamy o 
všech nežádoucích příhodách, které mu 
zkoušející ohlásí, a zaznamená je na 
portál EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh nařízení
Příloha 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IIIa
Obsah shrnutí výsledků klinických 
hodnocení
Shrnutí výsledků klinických hodnocení 
uvedené v čl. 34 odst. 3 obsahuje údaje o 
následujících prvcích:
1. Informace o hodnocení:
a) identifikace studie
b) identifikátory
c) údaje o zadavateli
d) pediatrické regulační údaje
e) fáze analýzy výsledku
f) obecné údaje o hodnocení
g) populace subjektů hodnocení a 
aktuální počet subjektů zahrnutých do 
hodnocení
2. Charakteristika subjektu:
a) připojení se ke studii
b) období před přiřazením
c) období po přiřazení
3. Základní charakteristiky:
a) základní charakteristiky (povinné)
věk
b) základní charakteristiky (povinné)
pohlaví
c) základní charakteristiky (nepovinné)
studie specifických znaků
4. Parametry účinnosti:
a) definice parametrů účinnosti
b) parametr účinnosti č. 1*
statistické analýzy
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c) parametr účinnosti č. 2*
statistické analýzy
*poskytnou se informace o všech 
parametrech účinnosti, jež byly vymezeny 
v protokolu.
5. Nežádoucí příhody:
a) informace o nežádoucích příhodách
b) skupina podávající informace o 
nežádoucích příhodách
c) závažné nežádoucí příhody
d) jiné než závažné nepříznivé příhody
6. Další informace:
a) celkové významné změny
b) celková přerušení a opakovaná 
zahájení
c) omezení a výhrady

Or. en

Odůvodnění

Objasnění, jaké informace by měly být obsaženy ve shrnutí výsledků klinického hodnocení. 
Tyto informace budou rovněž zveřejněny, a to z důvodu transparentnosti. Tato navrhovaná 
příloha vychází z technických pokynů Komise k datovým polím pro informace související 
s výsledkem klinických hodnocení ze dne 22. ledna 2013. V zájmu zajištění pružného přístupu 
by Komise měla mít možnost uzpůsobit tuto přílohu prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci.


