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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné 

zdraví a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Vývoj zdravotnických technologií 

je hlavní hnací silou hospodářského růstu 

a inovací v Unii. Je součástí celkového 

trhu pro výdaje na zdravotnictví, který 

tvoří 10 % hrubého domácího produktu 

EU. Zdravotnické technologie zahrnují 

léčivé přípravky, zdravotnické prostředky a 

léčebné postupy a rovněž opatření pro 

prevenci, diagnózu nebo léčbu nemocí. 

(1) Vývoj zdravotnických technologií 

je klíčem ke zlepšení politiky v oblasti 

zdravotnictví zajištěním přístupu k 

progresivnějším zdravotnickým 

technologiím, který následně umožní 

dosáhnout vysoké úrovně ochrany zdraví. 

Zdravotnické technologie zároveň 

představují inovativní ekonomické 

odvětví, které je součástí celkového trhu 

pro výdaje na zdravotnictví, jenž tvoří 10 

% hrubého domácího produktu EU. 

Zdravotnické technologie zahrnují léčivé 

přípravky, zdravotnické prostředky a 

léčebné postupy a rovněž opatření pro 

prevenci, diagnózu nebo léčbu nemocí. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Výstup hodnocení zdravotnických 

technologií se použije k přijímání 

informovaných rozhodnutí ohledně 

přidělování rozpočtových prostředků v 

oblasti zdravotnictví například v 

souvislosti se stanovením úrovní cen nebo 

úhrad zdravotnických technologií. 

Hodnocení zdravotnických technologií tak 

může členským státům pomoci při 

vytváření a zachování udržitelných 

systémů zdravotní péče a stimulaci inovací, 

(4) Výstup hodnocení zdravotnických 

technologií se použije k přijímání 

informovaných rozhodnutí ohledně 

přidělování rozpočtových prostředků v 

oblasti zdravotnictví například v 

souvislosti se stanovením úrovní cen nebo 

úhrad zdravotnických technologií. 

Hodnocení zdravotnických technologií tak 

může členským státům pomoci při 

vytváření a zachování udržitelných 

systémů zdravotní péče a stimulaci inovací, 

které přinášejí lepší výsledky pacientům, 
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které přinášejí lepší výsledky pacientům. přičemž pacienti mají právo na ochranu 

zdraví a ochranu před finančními, 

sociálními a zdravotními následky 

nemoci, ale také na přístup k nejnovějším 

objevům v oblasti léčby, který by měl být 

ve všech členských státech zaručen 

zákonem. 

 

Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Aby bylo zajištěno široké 

uplatňování harmonizovaných pravidel o 

klinických aspektech hodnocení 

zdravotnických technologií a aby orgány 

pro hodnocení zdravotnických technologií 

mohly sdružovat odborné znalosti a zdroje, 

je vhodné vyžadovat, aby se společná 

klinická hodnocení prováděla pro všechny 

léčivé přípravky, které podléhají 

centralizovanému postupu registrace 

stanovenému v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/200411, 

přípravky, které obsahují novou účinnou 

látku, a léčivé přípravky, jejichž registrace 

je následně rozšířena o novou léčebnou 

indikaci. Společná klinická hodnocení by 

měla být prováděna také u některých 

zdravotnických prostředků ve smyslu 

nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/74512, které jsou zařazeny do 

nejvyšší rizikové třídy a k nimž příslušné 

odborné skupiny poskytly svá stanoviska 

či názory. Zdravotnické prostředky pro 

společná klinická hodnocení by měly být 

vybírány na základě specifických kritérií. 

(12) Aby bylo zajištěno široké 

uplatňování harmonizovaných pravidel o 

klinických aspektech hodnocení 

zdravotnických technologií a aby orgány 

pro hodnocení zdravotnických technologií 

mohly sdružovat odborné znalosti a zdroje, 

je vhodné vyžadovat, aby se společná 

klinická hodnocení prováděla pro všechny 

léčivé přípravky, které podléhají 

centralizovanému postupu registrace 

stanovenému v nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 11 , 

přípravky, které obsahují novou účinnou 

látku, a léčivé přípravky, jejichž registrace 

je následně rozšířena o novou léčebnou 

indikaci. Společná klinická hodnocení by 

měla být prováděna také u některých 

zdravotnických prostředků zařazených v 

souladu s článkem 51 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2017/745 mezi 

implantabilní prostředky rizikové třídy IIb 

a prostředky třídy III, k nimž příslušné 

odborné skupiny poskytly vědecké 

stanovisko v rámci postupu klinického 

hodnocení podle článku 54 uvedeného 

nařízení a které již byly uvedeny na trh 

alespoň v jednom členském státě. 

_________________ _________________ 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, 

kterým se stanoví postupy Společenství pro 

registraci humánních a veterinárních 

11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 2004, 

kterým se stanoví postupy Společenství pro 

registraci humánních a veterinárních 
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léčivých přípravků a dozor nad nimi a 

kterým se zřizuje Evropská agentura pro 

léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 

30.4.2004, s. 1). 

léčivých přípravků a dozor nad nimi a 

kterým se zřizuje Evropská agentura pro 

léčivé přípravky (Úř. věst. L 136, 

30.4.2004, s. 1). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 

o zdravotnických prostředcích, změně 

směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 

178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o 

zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 

93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 

1). 

12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o 

zdravotnických prostředcích, změně 

směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 

178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o 

zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 

93/42/EHS (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 

1). 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Aby bylo zajištěno, že společná 

klinická hodnocení zdravotnických 

technologií zůstanou nadále přesná a 

relevantní, je vhodné stanovit podmínky 

pro aktualizaci hodnocení, zejména v 

případech, kdy jsou po prvním hodnocení k 

dispozici doplňující údaje, které mohou 

zvýšit přesnost dotčeného hodnocení. 

(13) V zájmu zajištění včasného 

přístupu pacientů ke zdravotnickým 

technologiím v Unii a zachování přesnosti 

a relevantnosti společných klinických 
hodnocení zdravotnických technologií, a 

aby se předešlo zdvojování činnosti při 

regulačních hodnoceních prováděných 

Evropskou agenturou pro léčivé přípravky 
a společných klinických hodnoceních, je 

vhodné zajistit součinnost a stanovit 

podmínky pro aktualizaci hodnocení, 

zejména v případech, kdy jsou po prvním 

hodnocení k dispozici doplňující údaje, 

které mohou zvýšit přesnost dotčeného 

hodnocení. 

 

Pozměňovací návrh  5 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15 a) Spolupráce mezi orgány 

příslušnými pro hodnocení 

zdravotnických technologií by měla být 
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založena na zásadách řádné správy, 

objektivity, nezávislosti a transparentnosti. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Aby harmonizované postupy plnily 

cíl týkající se vnitřního trhu, měly by být 

členské státy povinny plně zohledňovat 

výsledky společných klinických hodnocení 

a dotčená hodnocení neopakovat. Plnění 

této povinnosti členským státům nebrání 

provádět neklinická hodnocení téže 

zdravotnické technologie nebo vyvozovat 

závěry ohledně přidané hodnoty dotčených 

technologií v rámci vnitrostátních 

hodnotících procesů, které mohou 

posuzovat klinické i neklinické údaje a 

kritéria. Nebrání jim ani formulovat vlastní 

doporučení nebo rozhodnutí o tvorbě cen a 

úhradách. 

(16) Aby harmonizované postupy plnily 

cíl týkající se vnitřního trhu a současně 

podporovaly přístup k inovacím v oblasti 

zdravotnictví, měly by být členské státy 

povinny plně zohledňovat výsledky 

společných klinických hodnocení a dotčená 

hodnocení neopakovat. Členské státy by v 

závislosti na svých vlastních potřebách 

měly mít právo doplnit společná klinická 

hodnocení o další klinické důkazy. Plnění 

této povinnosti navíc členským státům 

nebrání provádět neklinická hodnocení téže 

zdravotnické technologie nebo vyvozovat 

závěry ohledně přidané hodnoty dotčených 

technologií z klinického hlediska v rámci 

vnitrostátních hodnotících procesů, které 

mohou posuzovat klinické i neklinické 

údaje a kritéria. Nebrání jim ani formulovat 

vlastní doporučení nebo rozhodnutí o 

tvorbě cen a úhradách. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Časový rámec pro klinická 

hodnocení léčivých přípravků by měl být 

pokud možno pevně daný s odkazem na 

časový rámec platný pro dokončení 

centralizovaného postupu registrace, který 

stanoví nařízení (ES) č. 726/2004. Tato 

koordinace by měla zajistit, aby klinická 

hodnocení mohla efektivně usnadňovat 

(17) Časový rámec pro klinická 

hodnocení léčivých přípravků by měl být 

pokud možno pevně daný s odkazem na 

časový rámec platný pro dokončení 

centralizovaného postupu registrace, který 

stanoví nařízení (ES) č. 726/2004. Tato 

koordinace by měla zajistit, aby klinická 

hodnocení mohla efektivně usnadňovat 
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přístup na trh a přispívat k včasné 

dostupnosti inovativních technologií pro 

pacienty. Proces by měl být zpravidla 

dokončen do zveřejnění rozhodnutí 

Komise o registraci. 

přístup na trh a přispívat k včasné 

dostupnosti inovativních technologií pro 

pacienty. V některých členských státech 

může být klinické hodnocení zahájeno 

ještě před udělením registrace Komisí. 

Aby se podpořily cíle tohoto nařízení a 

zabránilo tomu, aby společná klinická 

hodnocení vedla k prodlevám v těchto 

členských státech v porovnání se 

současným stavem, měl by být proces 

zpravidla dokončen do zveřejnění 

rozhodnutí Komise o registraci. 

 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Při vymezení časového rámce pro 

společná klinická hodnocení 

zdravotnických prostředků by měl být 

zohledněn značně decentralizovaný přístup 

zdravotnických prostředků na trh a 

dostupnost odpovídajících důkazů 

vyžadovaných k provedení společného 

klinického hodnocení. Vzhledem k tomu, 

že požadované důkazy mohou být dostupné 

až po uvedení zdravotnického prostředku 

na trh, a aby bylo možné vybírat 

zdravotnické prostředky pro klinické 

hodnocení ve vhodnou dobu, mělo by být 

možné provádět hodnocení takových 

prostředků až po jejich uvedení na trh. 

(18) Při vymezení časového rámce pro 

společná klinická hodnocení 

zdravotnických prostředků by měl být 

zohledněn značně decentralizovaný přístup 

zdravotnických prostředků na trh a 

dostupnost odpovídajících důkazů 

vyžadovaných k provedení společného 

klinického hodnocení. Vzhledem k tomu, 

že požadované důkazy mohou být dostupné 

až po uvedení zdravotnického prostředku 

na trh, a aby bylo možné vybírat 

zdravotnické prostředky pro klinické 

hodnocení ve vhodnou dobu, mělo by být 

možné provádět hodnocení takových 

prostředků až po jejich uvedení na trh a 

pokud možno za přítomnosti výrobců. 

 

Pozměňovací návrh  9 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 21 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21) Společná klinická hodnocení a 

společné vědecké konzultace vyžadují 

sdílení důvěrných informací mezi subjekty 

(21) Vzhledem k citlivosti informací 

týkajících se zdraví a obchodně citlivým 

údajům by za všech okolností mělo být 
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zabývajícími se vývojem zdravotnických 

technologií a orgány a subjekty 

zabývajícími se hodnocením těchto 

technologií. Aby byla zajištěna ochrana 

takových informací, měly by být informace 

poskytované koordinační skupině v rámci 

hodnocení a konzultací sděleny třetí straně 

pouze po podpisu dohody o mlčenlivosti. 

Dále je nezbytné, aby jakékoli informace 

zveřejňované ohledně výsledků společných 

vědeckých konzultací byly prezentovány v 

anonymizované podobě a veškeré 

informace obchodně citlivé povahy 

odstraněny. 

zaručeno důvěrné zpracovávání těchto 

informací a údajů. Společná klinická 

hodnocení a společné vědecké konzultace 

vyžadují sdílení důvěrných informací mezi 

subjekty zabývajícími se vývojem 

zdravotnických technologií a orgány a 

subjekty zabývajícími se hodnocením 

těchto technologií. Aby byla zajištěna 

ochrana takových informací, měly by být 

informace poskytované koordinační 

skupině v rámci hodnocení a konzultací 

sděleny třetí straně pouze po podpisu 

dohody o mlčenlivosti se subjektem 

zabývajícím se vývojem technologií, který 

informace poskytl. Dále je nezbytné, aby 

jakékoli informace zveřejňované ohledně 

výsledků společných vědeckých konzultací 

byly prezentovány v anonymizované 

podobě a veškeré informace obchodně 

citlivé povahy odstraněny. Je třeba 

upřesnit, že ustanovení týkající se ochrany 

důvěrných informací nijak nebrání tomu, 

aby byla zveřejňována hodnocení vzešlá ze 

společných vědeckých konzultací. Použité 

klinické údaje, studie, metodika a použité 

klinické výsledky by měly být zveřejněny. 

Co nejvyšší možná míra otevřenosti 

vědeckých informací a hodnocení pro 

veřejnost by měla umožnit pokrok v 

biomedicínském výzkumu a co nejvíce 

prohloubit důvěru v systém. 

 

Pozměňovací návrh  10 

 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Za účelem zajištění jednotného 

přístupu ke společné práci stanovené v 

tomto nařízení by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci, aby vytvořila 

společný procesní a metodický rámec pro 

klinická hodnocení, postupy pro společná 

klinická hodnocení a postupy pro společné 

vědecké konzultace. V příslušných 

případech by měla být vypracována odlišná 

(25) Za účelem zajištění jednotného 

přístupu ke společné práci stanovené v 

tomto nařízení by měly být Komisi svěřeny 

prováděcí pravomoci, aby po konzultaci s 

koordinační skupinou vytvořila společný 

procesní a metodický rámec pro klinická 

hodnocení, postupy pro společná klinická 

hodnocení a postupy pro společné vědecké 

konzultace. V příslušných případech by 
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pravidla pro léčivé přípravky a 

zdravotnické prostředky. Při vytváření 

takových pravidel by Komise měla 

zohlednit výsledky práce, která již byla 

provedena v rámci společných akcí 

EUnetHTA. Dále by měla přihlédnout k 

iniciativám týkajícím se hodnocení 

zdravotnických technologií financovaným 

z programu pro výzkum Horizont 2020 i 

regionálním iniciativám týkajícím se 

hodnocení zdravotnických technologií, 

jako jsou iniciativy Beneluxa a Vallettské 

prohlášení. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

182/201113. 

měla být vypracována odlišná pravidla pro 

léčivé přípravky a zdravotnické prostředky. 

Při vytváření takových pravidel by Komise 

a koordinační skupina měly zohlednit 

výsledky práce, která již byla provedena v 

rámci společných akcí EUnetHTA, a 

zejména metodické pokyny a vzor 

předložení důkazu. Dále by měla 

přihlédnout k iniciativám týkajícím se 

hodnocení zdravotnických technologií 

financovaným z programu pro výzkum 

Horizont 2020 i regionálním iniciativám 

týkajícím se hodnocení zdravotnických 

technologií, jako jsou iniciativy Beneluxa a 

Vallettské prohlášení. Procesní a 

metodické rámce by měly být 

aktualizovány v intervalech, které Komise 

a koordinační skupina považují za 

nezbytné k zajištění toho, aby byly tyto 

rámce přizpůsobeny vědeckému vývoji. Při 

vytváření metodického rámce by Komise 

ve spolupráci s koordinační skupinou 

měla vzít v úvahu specifika některých typů 

zdravotnických technologií, moderních 

terapií nebo terapií prodlužujících život, v 

jejichž případě může být nutné vypracovat 

koncepce inovativních klinických studií, a 

zvážit i s nimi spojené otázky. Tyto 

případy mohou vyvolat nejistotu ohledně 

důkazů v době registrace. Vzhledem k 

tomu, že uvedené koncepce inovativních 

klinických studií jsou často přijímány pro 

účely regulačních hodnocení, metodika 

společných klinických hodnocení by 

neměla bránit pacientům v přístupu k 

těmto zdravotnickým technologiím. 

Komise a koordinační skupina by proto 

měly zajistit, aby metodika poskytovala 

vysoký standard klinických důkazů a 

současně zachovávala nezbytnou míru 

flexibility, která by u takovýchto 

zdravotnických technologií umožnila 

odpovídající hodnocení. Tyto klinické 

důkazy by měly zahrnovat i přijetí 

nejlepších dostupných vědeckých 

poznatků v době předložení žádosti, 

například údajů z kontrolních 

případových studií, údajů z pozorování 

reálného světa, jakož i přijetí srovnání 
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nepřímé léčby. Při vytváření metodických 

pravidel je třeba zahrnout také možnosti 

zlepšení klinických důkazů v případech, 

kdy jsou zapotřebí další vědecké důkazy. 
Tyto pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.13  

__________________ __________________ 

13  Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 25 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (25a)  Komise by společně s členskými 

státy měla přizpůsobit rámec společných 

klinických hodnocení očkovacím látkám, 

aby zohlednila jejich preventivní 

charakter, z něhož mají dlouhodobý 

prospěch jednotlivci i populace, a měla by 

do společných klinických hodnocení 

očkovacích látek zapojit také příslušné 

vnitrostátní subjekty. Právní rámec by měl 

být přizpůsoben do konce prováděcího 

období tohoto nařízení, aby byl připraven 

na použití v přechodném období.  

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Čl. 1 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Toto nařízení stanoví: 1. S přihlédnutím k výsledkům práce, 

která již byla provedena v rámci 

společných akcí EUnetHTA, toto nařízení 
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stanoví: 

Odůvodnění 

Tento navrhovaný pozměňovací návrh provádí body odůvodnění 3 a 25. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) „klinickým hodnocením“ 

shromažďování a vyhodnocování 

dostupných vědeckých důkazů o 

zdravotnické technologii v porovnání s 

jednou či více dalšími zdravotnickými 

technologiemi na základě těchto klinických 

oblastí hodnocení zdravotnických 

technologií: popis zdravotního problému, 

který zdravotnická technologie řeší, a 

jiných aktuálně používaných 

zdravotnických technologií řešících tentýž 

zdravotní problém, popis a technické 

vlastnosti zdravotnické technologie, 

relativní klinická účinnost a relativní 

bezpečnost zdravotnické technologie; 

e) „klinickým hodnocením“ 

shromažďování a analýza dostupných 

vědeckých důkazů o zdravotnické 

technologii v porovnání s jednou či více 

dalšími zdravotnickými technologiemi na 

základě těchto klinických oblastí 

hodnocení zdravotnických technologií: 

popis zdravotního problému, který 

zdravotnická technologie řeší, a jiných 

aktuálně používaných zdravotnických 

technologií řešících tentýž zdravotní 

problém, popis a technické vlastnosti 

zdravotnické technologie, relativní klinická 

účinnost a relativní bezpečnost 

zdravotnické technologie v době 

regulačního schvalování; 

Odůvodnění 

Je důležité jasně vymezit rozsah společných klinických hodnocení, aby se objasnilo, že se 

zaměřují na faktické přezkoumání a analýzu dostupných důkazů. Posouzení nezahrnuje žádné 

oceňování (tj. stanovení hodnoty) výrobku, jelikož tento krok se nazývá určování hodnoty a je 

výsadou členských států. Přidání výrazu „v době regulačního schválení“ má za cíl objasnit, 

že posouzení musí probíhat souběžně s regulačním procesem, aby byla zpráva k dispozici v 

době uvedení na trh, čímž by se předešlo jakýmkoli prodlevám v rámci vnitrostátních postupů 

pro přístup pacientů k léčbě. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ga) „výsledky zdravotní péče o 

pacienty“ údaje, které zachycují nebo 

předpovídají úmrtnost, nemocnost, kvalitu 

života související se zdravím a nežádoucí 

příhody; 

Odůvodnění 

Cílem tohoto článku je objasnit důležitou koncepci, která je součástí návrhu nařízení o 

hodnocení zdravotnických technologií v článku 6 odst. 5 písm. a), a to v souladu s 

mezinárodními postupy na úrovni agentur v oblasti HZT. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – písm. g b (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 gb) „vyhodnocením“ vyvození závěrů 

ohledně přidané hodnoty dotčených 

technologií v rámci vnitrostátních 

hodnotících procesů, které mohou 

posuzovat klinické i neklinické údaje a 

kritéria. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy určí vnitrostátní 

orgány a subjekty příslušné pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které budou 

členy koordinační skupiny a jejích 

podskupin, a oznámí je Komisi, včetně 

případných následných změn. Členské 

2. Členské státy určí vnitrostátní 

orgány a subjekty příslušné pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které poskytují 

informace subjektům s rozhodovací 

pravomocí na vnitrostátní úrovni a které 

budou členy koordinační skupiny a jejích 
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státy mohou určit více orgánů nebo 

subjektů příslušných pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které mají být 

členy koordinační skupiny a jedné či více 

jejích podskupin. 

podskupin, a oznámí je Komisi, včetně 

případných následných změn. Členské 

státy mohou určit více orgánů nebo 

subjektů příslušných pro hodnocení 

zdravotnických technologií, které mají být 

členy koordinační skupiny a jedné či více 

jejích podskupin. Každý členský stát může 

do koordinační skupiny jmenovat alespoň 

jeden příslušný orgán nebo subjekt s 

příslušnou vědeckou odborností v oblasti 

léčivých přípravků. 

 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Koordinační skupina jedná na 

základě konsensu, případně, je-li to 

nezbytné, hlasování pomocí prosté většiny. 

Každý členský stát má jeden hlas. 

3. Koordinační skupina jedná na 

základě konsensu, případně, je-li to 

nezbytné, na základě hlasování pomocí 

dvoutřetinové většiny. Každý členský stát 

má jeden hlas. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Zasedáním koordinační skupiny 

společně předsedá Komise a spolupředseda 

zvolený z členů skupiny na příslušné 

období, které bude stanoveno v jednacím 

řádu skupiny. 

4. Zasedáním koordinační skupiny 

společně předsedá Komise – bez 

hlasovacího práva – a spolupředseda 

zvolený z členů skupiny na příslušné 

období, které bude stanoveno v jednacím 

řádu skupiny. 

 

Pozměňovací návrh  19 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 6 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členové koordinační skupiny a 

jejich jmenovaní zástupci respektují zásady 

nezávislosti, nestrannosti a mlčenlivosti. 

6. Členové koordinační skupiny, 

jejich zaměstnanci a jejich jmenovaní 

zástupci respektují zásady nezávislosti, 

nestrannosti a mlčenlivosti. V souladu s 

právními předpisy Unie či členského státu 

jsou povinni dodržovat během svého 

funkčního období a po jeho skončení 

povinnost mlčenlivosti týkající se všech 

důvěrných informací, o nichž se dozvěděli 

během výkonu svých služebních 

povinností. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 8 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) přijme pravidla týkající se střetu 

zájmů pro fungování koordinační skupiny 

a provádění společných klinických 

hodnocení a společných vědeckých 

konzultací. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 8 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zajišťuje odpovídající zapojení 

zúčastněných subjektů do činnosti skupiny; 

d) zajišťuje odpovídající a pravidelné 

zapojení zúčastněných subjektů do činnosti 

skupiny; 

Odůvodnění 

V souladu s řádným procesem a zkušenostmi se společnými akcemi EUnetHTA je důležité 

zajistit, aby byly zúčastněné strany pravidelně informovány o činnostech koordinační skupiny. 
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Pozměňovací návrh  22 

 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 8 – písm. d a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) zajišťuje nejvyšší úroveň 

transparentnosti hodnocených klinických 

údajů. V případě obchodně citlivých 

informací musí být důvěrnost přesně 

vymezena a odůvodněna a důvěrné 

informace jednoznačně definovány; 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 8 – písm. e – písm. iii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iii) identifikaci nových zdravotnických 

technologií; 

iii) identifikaci nových zdravotnických 

technologií; po skončení přechodného 

období uvedeného v čl. 33 odst. 1 se v 

případě léčivých přípravků provede 

identifikace nových zdravotnických 

technologií, a to po předběžném oznámení 

léčivých přípravků agentuře EMA, jež 

předchází žádosti o registraci; 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že po skončení přechodného období 

uvedeného v čl. 33 odst. 1 již nebude taková podskupina zaměřená na identifikaci nových 

zdravotnických technologií nutná, protože propojení s uvedeným centralizovaným postupem 

registrace, jakož i body odůvodnění 17 a 18 a přístup ke společnému vědeckému hodnocení 

těchto produktů zajistí, že bude koordinační skupina včas o nových zdravotnických 

technologiích informována. 

 

Pozměňovací návrh  24 

 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c a (nové) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) konzultace s organizacemi 

pacientů, zdravotnickými pracovníky, 

klinickými odborníky a dalšími 

příslušnými zúčastněnými subjekty; 

 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 – písm. c b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) zohlední, že po skončení 

přechodného období uvedeného v čl. 33 

odst. 1 musí v případě léčivých přípravků 

identifikace nových zdravotnických 

technologií vycházet z předběžného 

oznámení léčivých přípravků agentuře 

EMA, jež předchází žádosti o registraci. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 Článek 5 

Oblast působnosti společných klinických 

hodnocení 

Oblast působnosti společných klinických 

hodnocení 

1. Koordinační skupina provádí 

společná klinická hodnocení: 

1. Koordinační skupina provádí 

společná klinická hodnocení: 

a) léčivých přípravků podléhajících 

registraci v souladu s nařízením (EU) č. 

726/2004, včetně případů, kdy bylo 

rozhodnutí Komise o registraci změněno na 

základě změny léčebné indikace či 

indikací, pro něž byla původní registrace 

udělena, kromě léčivých přípravků 

registrovaných v souladu s články 10 a 10a 

a) léčivých přípravků podléhajících 

registraci v souladu s nařízením (EU) č. 

726/2004, včetně případů, kdy bylo 

rozhodnutí Komise o registraci změněno na 

základě změny léčebné indikace či 

indikací, pro něž byla původní registrace 

udělena, kromě léčivých přípravků 

registrovaných v souladu s články 10 a 10a 

směrnice 2001/83/ES a léčivých přípravků 
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směrnice 2001/83/ES; registrovaných podle čl. 8 odst. 3 směrnice 

2001/83/ES, které neobsahují novou 

účinnou látku; 

b) zdravotnických prostředků 

zařazených do třídy IIb a III v souladu s 

článkem 51 nařízení (EU) 2017/745, k 

nimž příslušné odborné skupiny poskytly 

vědecké stanovisko v rámci postupu 

konzultace v oblasti klinického hodnocení 

v souladu s článkem 54 uvedeného 

nařízení; 

b) zdravotnických prostředků 

zařazených do třídy IIb a III v souladu s 

článkem 51 nařízení (EU) 2017/745, k 

nimž příslušné odborné skupiny poskytly 

vědecké stanovisko v rámci postupu 

konzultace v oblasti klinického hodnocení 

v souladu s článkem 54 uvedeného nařízení 

a které se pokládají za významné inovace 

nebo které mohou mít významný dopad na 

vnitrostátní systémy zdravotní péče; 

c) diagnostických zdravotnických 

prostředků in vitro zařazených do třídy D v 

souladu s článkem 47 nařízení (EU) 

2017/746, k nimž příslušné odborné 

skupiny poskytly své stanovisko v rámci 

postupu v souladu s čl. 48 odst. 6 

uvedeného nařízení. 

c) diagnostických zdravotnických 

prostředků in vitro zařazených do třídy D v 

souladu s článkem 47 nařízení (EU) 

2017/74617 , k nimž příslušné odborné 

skupiny poskytly své stanovisko v rámci 

postupu v souladu s čl. 48 odst. 6 

uvedeného nařízení a které se pokládají za 

významné inovace nebo které mohou mít 

významný dopad na vnitrostátní systémy 

zdravotní péče. 

2. Koordinační skupina vybere 

zdravotnické prostředky uvedené v odst. 1 

písm. b) a c) pro společné klinické 

hodnocení na základě těchto kritérií: 

2. Koordinační skupina vybere 

zdravotnické prostředky uvedené v odst. 1 

písm. b) a c) pro společné klinické 

hodnocení na základě těchto 

kumulativních kritérií: 

a) neuspokojené léčebné potřeby; a) neuspokojené léčebné potřeby; 

b) možný dopad na pacienty, veřejné 

zdraví nebo systémy zdravotní péče; 

b) možný dopad na pacienty, veřejné 

zdraví nebo systémy zdravotní péče; 

c) významný přeshraniční rozměr; c) významný přeshraniční rozměr; 

d) významná přidaná hodnota pro 

celou Unii; 

d) významná přidaná hodnota pro 

celou Unii; 

e) dostupné zdroje. e) dostupné zdroje. 

 ea) dobrovolné předložení ze strany 

subjektů zabývajících se vývojem 

zdravotnických technologií; 

 eb) identifikace ze strany sítě 

zúčastněných subjektů.  

__________________ __________________ 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o 

diagnostických zdravotnických 

17 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o 

diagnostických zdravotnických 
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prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 

98/79/ES a rozhodnutí Komise 

2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 

176). 

prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 

98/79/ES a rozhodnutí Komise 

2010/227/EU (Úř. věst. L 117, 5.5.2017, s. 

176). 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Koordinační skupina iniciuje společná 

klinická hodnocení zdravotnických 

technologií na základě svého ročního 

pracovního programu určením podskupiny, 

která bude dohlížet na vypracování zprávy 

o společném klinickém hodnocení jménem 

koordinační skupiny. 

Koordinační skupina iniciuje společná 

klinická hodnocení zdravotnických 

technologií na základě svého ročního 

pracovního programu určením podskupiny, 

která bude dohlížet na vypracování zprávy 

o společném klinickém hodnocení jménem 

koordinační skupiny. Pokud jde o léčivé 

přípravky, koordinační skupina zahájí 

společné klinické hodnocení v souladu s 

předběžným oznámením léčivých 

přípravků agentuře EMA před podáním 

žádosti o registraci. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh umožňuje sledovat harmonogram agentury EMA v souladu s body 

odůvodnění 17 a 18. 

 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Společně se zprávou o společném 

klinickém hodnocení se předloží souhrnná 

zpráva, přičemž obě zprávy se vypracují v 

souladu s požadavky stanovenými v tomto 

článku a v článcích 11, 22 a 23. 

Společně se zprávou o společném 

klinickém hodnocení se předloží souhrnná 

zpráva, přičemž obě zprávy se vypracují v 

souladu s požadavky stanovenými v tomto 

článku a v článcích 11, 22 a 23 a současně 

se přihlédne k výsledkům již vykonané 

práce v rámci společných akcí EUnetHTA 

a postupům EUnetHTA pro společné 
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klinické hodnocení léčivých přípravků. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zohledňuje postupy zavedené ve společných hodnoceních 

EUnetHTA. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Určená podskupina požádá 

příslušné subjekty zabývající se vývojem 

zdravotnických technologií o předložení 

dokumentace obsahující informace, údaje a 

důkazy nezbytné pro provedení společného 

klinického hodnocení. 

2. Určená podskupina se setká s 

příslušnými subjekty zabývajícími se 

vývojem zdravotnických technologií k 

projednání rozsahu hodnocení a 
dokumentace obsahující informace, údaje a 

důkazy nezbytné pro provedení společného 

klinického hodnocení, která má být 

předložena. Vztah mezi hodnotiteli a 

subjekty zabývajícími se vývojem 

zdravotnických technologií musí být 

nezávislý a nestranný. Subjekty zabývající 

se vývojem zdravotnických technologií lze 

konzultovat, ale tyto subjekty se na 

hodnocení aktivně nepodílejí. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Určená podskupina si vyžádá 

kromě údajů uvedených v odstavci 2 také 

údaje z relevantních zdrojů, jako jsou 

registry pacientů, databáze nebo evropské 

referenční sítě, pokud jsou tyto údaje 

považovány za nezbytné k doplnění 

informací poskytnutých subjekty 

zabývajícími se vývojem zdravotnických 

technologií a k provedení přesnějšího 
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klinického hodnocení zdravotnické 

technologie. 

Odůvodnění 

Hodnotitelé by si mohli vyžádat/objednat/zadat doplňkovou analýzu z jiných zdrojů, jako jsou 

databáze, registry pacientů, zdravotní lékařské dokumentace, studie užívání léků, evropské 

referenční sítě a organizace pacientů. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Určená podskupina ze svých členů 

jmenuje hodnotitele a spoluhodnotitele, 

kteří provedou společné klinické 

hodnocení. Při jmenování se zohlední 

vědecká odbornost nezbytná pro dané 

hodnocení. 

3. Určená podskupina ze svých členů 

jmenuje hodnotitele a spoluhodnotitele z 

jiného členského státu, kteří provedou 

společné klinické hodnocení. Při 

jmenování se zohlední vědecká odbornost 

nezbytná pro dané hodnocení a 

upřednostnění se hodnotitelé s příslušnou 

vědeckou odborností nezbytnou pro dané 

hodnocení. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 5 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) analýzu relativních účinků 

hodnocené zdravotnické technologie na 

výsledky zdravotní péče o pacienty zvolené 

pro hodnocení; 

a) popis relativních účinků hodnocené 

zdravotnické technologie na výsledky 

zdravotní péče o pacienty schválené pro 

hodnocení; 

Odůvodnění 

Společné klinické hodnocení poskytne věcný popis relativních účinků zdravotnických 

technologií. Rozsah těchto účinků by neměl být posuzován, protože by měl spadat do 

vnitrostátních hodnotících procesů. 
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Pozměňovací návrh  33 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 5 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. Zpráva o společném klinickém 

hodnocení nehovoří o neklinických 

oblastech hodnocení, ani nevyvozuje 

závěry o přidané hodnotě příslušných 

technologií, jelikož tyto jsou součástí 

vnitrostátních hodnotících procesů. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Pokud v jakékoli fázi přípravy 

návrhu zprávy o společném klinickém 

hodnocení má hodnotitel za to, že jsou 

zapotřebí další důkazy od předkládajícího 

subjektu, který zdravotnickou technologii 

vyvinul, aby bylo možné zprávu dokončit, 

může požádat určenou podskupinu o 

pozastavení běhu lhůty stanovené pro 

přípravu zprávy a od subjektu, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, si 

vyžádat další důkazy. Na základě 

konzultace se subjektem, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, ohledně 

času potřebného na přípravu nezbytných 

doplňujících důkazů hodnotitel ve své 

žádosti specifikuje, na kolik pracovních 

dnů je potřeba přípravu zprávy pozastavit. 

6. Pokud v jakékoli fázi přípravy 

návrhu zprávy o společném klinickém 

hodnocení má hodnotitel za to, že jsou 

zapotřebí další důkazy od předkládajícího 

subjektu, který zdravotnickou technologii 

vyvinul, aby bylo možné zprávu dokončit, 

může požádat určenou podskupinu, aby 

jednou pozastavila běh lhůty stanovené 

pro přípravu zprávy, a od subjektu, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, si 

vyžádat další důkazy, pokud jsou před 

registrací takové důkazy k dispozici. Na 

základě dohody se subjektem, který 

zdravotnickou technologii vyvinul, ohledně 

nezbytných doplňujících důkazů a času 

potřebného na jejich přípravu hodnotitel 

ve své žádosti specifikuje, na kolik 

pracovních dnů je potřeba přípravu zprávy 

pozastavit. 

Odůvodnění 

Je legitimní, aby spoluhodnotitelé měli možnost požádat o doplňující důkazy, pokud 
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předložené dokumenty nejsou kompletní, avšak tyto důkazy by se měly omezovat pouze na 

údaje, které jsou ve fázi předkládání dokumentů k registraci dostupné. Tato ustanovení by 

neměla být zneužita k bezdůvodnému zdržování klinického hodnocení tím, že budou 

požadovány údaje, jež subjekt, který zdravotnickou technologii vyvinul, nemá k dispozici, 

nebo jejichž zpracování by vyžadovalo neúměrně dlouhou dobu. 

 

Pozměňovací návrh  35 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 9 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

9. Určená podskupina zajistí, aby 

zúčastněné subjekty, včetně pacientů a 

klinických odborníků, dostali během 

přípravy návrhu zprávy o společném 

klinickém hodnocení a souhrnné zprávy 

příležitost předložit připomínky, a stanoví 

lhůtu, do níž tak mohou učinit. 

9. Určená podskupina zajistí, aby 

všechny příslušné zúčastněné subjekty, 

včetně organizací pacientů, 

zdravotnických pracovníků a klinických 

odborníků, dostaly během přípravy návrhu 

zprávy o společném klinickém hodnocení a 

souhrnné zprávy příležitost předložit 

připomínky, a stanoví lhůtu, do níž tak 

mohou učinit. 

 

Pozměňovací návrh  36 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společném 

klinickém hodnocení a souhrnné zprávy 

pokud možno na základě konsensu, 

případně prostou většinou členských států, 

je-li to nezbytné. 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společném 

klinickém hodnocení a souhrnné zprávy 

pokud možno na základě konsensu, 

případně dvoutřetinovou většinou 

členských států. 

 

Pozměňovací návrh  37 

 

Návrh nařízení 

Čl. 6 – odst. 14 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 14a. Po obdržení schválené zprávy o 

společném klinickém hodnocení a 

souhrnné zprávy může předkládající 

subjekt, který zdravotnickou technologii 

vyvinul, do sedmi pracovních dnů vznést 

písemně podrobně odůvodněné námitky 

ke koordinační skupině a Komisi. 

Koordinační skupina námitky do 30 

pracovních dnů posoudí a může v případě 

potřeby zprávu revidovat. Schválí a 

předloží konečnou verzi zprávy o 

společném klinickém hodnocení, 

souhrnnou zprávu a vysvětlující 

dokument, v němž uvede, jakým způsobem 

byly námitky řešeny. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Veškeré nezbytné kroky vedoucí k 

zahrnutí názvu zdravotnické technologie, 

která byla předmětem schválené zprávy a 

souhrnné zprávy, je nutno provést do doby 

zveřejnění rozhodnutí Komise o udělení 

registrace. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh provádí bod odůvodnění 17. Harmonogram by měl být v návrhu 

nařízení jasněji vymezen, aby bylo zajištěno dokončení zpráv o společném klinickém 

hodnocení do doby, než bude zveřejněno rozhodnutí Komise o udělení registrace. Tento 

harmonogram se navrhuje proto, aby se zabránilo možným prodlevám v přístupu k léčivým 

přípravkům. 

 

Pozměňovací návrh  39 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) neprovedou klinické hodnocení 

nebo ekvivalentní hodnotící proces v 

souvislosti se zdravotnickou technologií, 

která je uvedena na seznamu 

hodnocených zdravotnických technologií 

nebo která je předmětem již zahájeného 

společného klinického hodnocení; 

vypouští se 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Ustanovení odst. 1 písm. b) 

nebrání tomu, aby členské státy 

vypracovaly svá hodnocení přidané 

klinické hodnoty dotčených technologií v 

rámci postupů vnitrostátních či 

regionálních hodnocení, která mohou vzít 

v úvahu další klinické a neklinické údaje 

a důkazy, jež jsou specifické pro dotčený 

členský stát, které nebyly součástí 

společného klinického hodnocení a které 

jsou nezbytné pro doplnění obecného 

hodnocení zdravotnické technologie. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy Komisi oznámí 

výsledek hodnocení zdravotnické 

technologie, která byla předmětem 

společného klinického hodnocení, do 30 

dnů od jeho dokončení. K uvedenému 

oznámení se připojí informace o tom, jak 

byly závěry zprávy o společném klinickém 

hodnocení použity při celkovém hodnocení 

zdravotnické technologie. Komise usnadní 

2. Členské státy Komisi oznámí 

výsledek hodnocení zdravotnické 

technologie, která byla předmětem 

společného klinického hodnocení, do 30 

dnů od jeho dokončení. K uvedenému 

oznámení se připojí informace o tom, jak 

byly závěry zprávy o společném klinickém 

hodnocení použity při celkovém hodnocení 

zdravotnické technologie. Závěrečná 
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výměnu těchto informací mezi členskými 

státy prostřednictvím platformy IT uvedené 

v článku 27. 

zpráva se zpřístupní veřejnosti. Komise 

usnadní výměnu těchto informací mezi 

členskými státy prostřednictvím platformy 

IT uvedené v článku 27. 

 

Pozměňovací návrh  42 

Návrh nařízení 

Článek 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 9 Článek 9 

Aktualizace společných klinických 

hodnocení 

Aktualizace společných klinických 

hodnocení 

1. Koordinační skupina aktualizuje 

společná klinická hodnocení v případech, 

kdy:  

1. Koordinační skupina aktualizuje 

společná klinická hodnocení v případech, 

kdy:  

a) rozhodnutí Komise o udělení 

registrace léčivého přípravku uvedeného v 

čl. 5 odst. 1 písm. a) bylo podmíněno 

splněním dalších požadavků po udělení 

registrace;  

a) rozhodnutí Komise o udělení 

registrace léčivého přípravku uvedeného v 

čl. 5 odst. 1 písm. a) bylo podmíněno 

splněním dalších požadavků po udělení 

registrace;  

b) původní zpráva o společném 

klinickém hodnocení stanovila, že je 

potřeba provést aktualizaci, jakmile budou 

k dispozici doplňující důkazy k dalšímu 

hodnocení.  

b) původní zpráva o společném 

klinickém hodnocení stanovila, že je 

potřeba provést aktualizaci, jakmile budou 

k dispozici doplňující důkazy k dalšímu 

hodnocení; 

 ba) subjekt, který zdravotnickou 

technologii vyvinul, požaduje aktualizaci 

vzhledem k tomu, že se objevily další 

důkazy, na jejichž základě by koordinační 

skupina musela přehodnotit závěry 

prvního hodnocení. 

2. Koordinační skupina může 

společná klinická hodnocení aktualizovat, 

pokud o to požádá jeden či několik jejích 

členů. 

2. Koordinační skupina může 

společná klinická hodnocení aktualizovat, 

pokud o to požádá více než jeden z jejích 

členů. 

 2a. Koordinační skupina může 

provádět aktualizaci společných 

klinických hodnocení, pokud se výrazně 

dříve před obnovením registrace objeví 

další důležité důkazy. 
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3. Aktualizace se provedou v souladu 

s procesními pravidly stanovenými podle 

čl. 11 odst. 1 písm. d). 

3. Aktualizace se provedou v souladu 

s procesními pravidly stanovenými podle 

článku 6 a čl. 11 odst. 1 písm. d). 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh nařízení 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. a – písm. ii 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) vybere léčivé přípravky uvedené v 

čl. 5 odst. 1 písm. a) pro společné klinické 

hodnocení na základě kritérií výběru 

uvedených v čl. 5 odst. 2; 

ii) vybere léčivé přípravky uvedené v 

čl. 5 odst. 1 písm. a) pro společné klinické 

hodnocení na základě těchto kritérií 

výběru: 

 - neuspokojené léčebné potřeby, 

pokud neexistuje léčba nebo existuje 

pouze léčba neuspokojivá; 

 - potenciální dopad na pacienty a 

veřejné zdraví, mimo jiné s ohledem na 

zátěž způsobenou nemocemi posuzovanou 

podle úmrtnosti a nemocnosti a na život 

ohrožující nebo chronicky invalidizující 

charakter onemocnění, na něž je 

zdravotnická technologie zaměřena; 

 - významný přeshraniční rozměr; 

 - dostupné zdroje koordinační 

skupiny. 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) předkládání informací, údajů a 

důkazů subjekty zabývajícími se vývojem 

zdravotnických technologií; 

a) předkládání informací, údajů a 

důkazů subjekty zabývajícími se vývojem 

zdravotnických technologií, mj. v zájmu 

ochrany důvěrných informací těchto 

subjektů; 
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Pozměňovací návrh  45 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. a a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) použití kritérií výběru podle čl. 5 

odst. 2; 

Odůvodnění 

Kritéria výběru zdravotnických prostředků a centrálně schválených léčivých přípravků během 

přechodného období uvedeného v čl. 33 odst. 1 a článku 10 jsou v současnosti relativně 

vágní. Je důležité, aby kritéria a jejich používání ze strany koordinační skupiny byly 

transparentní pro všechny zúčastněné strany, včetně subjektů, které vyvíjejí zdravotnické 

technologie. 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) určení podrobných procesních 

kroků a jejich lhůt a celkového trvání 

společných klinických hodnocení; 

c) určení podrobných procesních 

kroků a jejich lhůt a celkového trvání 

společných klinických hodnocení, a to i 

pokud jde o odvolací mechanismy pro 

subjekty, které vyvíjejí zdravotnické 

technologie; 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh doplňuje začlenění mechanismu přezkumu, aby mohla Komise 

přijmout vhodná procesní ustanovení (lhůty atd.). 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh nařízení 

Čl. 11 – odst. 1 – písm. f 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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f) spolupráci s oznámenými subjekty 

a odbornými skupinami na přípravě a 

aktualizaci společných klinických 

hodnocení zdravotnických prostředků. 

f) spolupráci mezi Evropskou 

agenturou pro léčivé přípravky a 

koordinační skupinou na přípravě a 

aktualizaci společných klinických 

hodnocení léčivých přípravků. Tato 

spolupráce přihlédne k tomu, že 

koordinační skupina je s ohledem na své 

pravomoci, pokud jde o klinické aspekty, 

příslušným orgánem pro odhalování a 

upřednostňování vznikajících technologií 

na základě dopadů na zdraví. 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Odstavce 2 a 3 tohoto článku se 

nepoužijí na léčivé přípravky. 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se zajistí, aby u všech léčivých přípravků, které budou po 

přechodném období předmětem povinného společného klinického hodnocení, byla přístupná 

možnost společné vědecké konzultace. Vzhledem k harmonogramu vývoje léčivých přípravků 

je důležité zajistit, aby v případě léčivých přípravků nebyla stanovena žádná omezení pro 

vědecké konzultace. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Určená podskupina požádá subjekt 

zabývající se vývojem zdravotnických 

technologií o předložení dokumentace 

obsahující informace, údaje a důkazy 

nezbytné pro poskytnutí společné vědecké 

konzultace. 

2. Určená podskupina požádá subjekt 

zabývající se vývojem zdravotnických 

technologií o předložení dokumentace 

obsahující informace, údaje a důkazy 

nezbytné pro poskytnutí společné vědecké 

konzultace. Veškeré příslušné údaje a 

informace se zpřístupní veřejnosti. 
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Pozměňovací návrh  50 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Určená podskupina ze svých členů 

jmenuje hodnotitele a spoluhodnotitele, 

kteří budou za provedení společné vědecké 

konzultace odpovídat. Při jmenování se 

zohlední vědecká odbornost nezbytná pro 

dané hodnocení. 

3. Určená podskupina ze svých členů 

jmenuje hodnotitele a spoluhodnotitele z 

odlišných členských států, kteří budou za 

provedení společné vědecké konzultace 

odpovídat. Při jmenování se zohlední 

vědecká odbornost nezbytná pro dané 

hodnocení. 

 

Pozměňovací návrh  51 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

8. Určená podskupina zajistí, aby 

zúčastněné subjekty, včetně pacientů, 

spotřebitelů a klinických odborníků, 

dostali během přípravy návrhu zprávy o 

společné vědecké konzultaci příležitost 

předložit připomínky, a stanoví lhůtu, 

během níž tak mohou učinit. 

8. Určená podskupina zajistí, aby 

všechny příslušné zúčastněné subjekty, 

včetně organizací pacientů, 

zdravotnických pracovníků a klinických 

odborníků, dostaly během přípravy návrhu 

zprávy o společné vědecké konzultaci 

příležitost předložit připomínky, a stanoví 

lhůtu, během níž tak mohou učinit. 

 

Pozměňovací návrh  52 

 

Návrh nařízení 

Čl. 13 – odst. 12 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společné vědecké 

konzultaci pokud možno na základě 

konsensu, případně prostou většinou 

členských států, je-li to nezbytné, do 100 

dnů od zahájení vypracování zprávy v 

souladu s odstavcem 4. 

12. Koordinační skupina schválí 

konečnou verzi zprávy o společné vědecké 

konzultaci pokud možno na základě 

konsensu, případně dvoutřetinovou 

většinou členských států, je-li to nezbytné, 

do 100 dnů od zahájení vypracování 

zprávy v souladu s odstavcem 4. 
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Pozměňovací návrh  53 

 

Návrh nařízení 

Čl. 16 – odst. 1 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) konzultace s pacienty, klinickými 

odborníky a dalšími příslušnými 

zúčastněnými subjekty; 

d) konzultace s organizacemi 

pacientů, zdravotnickými pracovníky, 

klinickými odborníky a dalšími 

příslušnými zúčastněnými subjekty; 

 

Pozměňovací návrh  54 

 

Návrh nařízení 

Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pravidla pro určení zúčastněných 

subjektů, které budou pro účely tohoto 

oddílu konzultovány. 

b) pravidla pro určení zúčastněných 

subjektů, které budou pro účely tohoto 

oddílu konzultovány, včetně pravidel pro 

předcházení střetů zájmů. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Koordinační skupina každý rok 

vypracuje studii o nových zdravotnických 

technologiích, u nichž se očekává, že 

budou mít významný dopad na pacienty, 

veřejné zdraví nebo systémy zdravotní 

péče. 

1. Koordinační skupina každý rok 

vypracuje studii o nových zdravotnických 

technologiích, u nichž se očekává, že 

budou mít významný dopad na pacienty, 

veřejné zdraví nebo systémy zdravotní 

péče. Po skončení přechodného období 

uvedeného v čl. 33 odst. 1 se v případě 

léčivých přípravků provede identifikace 

nových zdravotnických technologií, a to 

po předběžném oznámení léčivých 

přípravků agentuře EMA, jež předchází 

žádosti o registraci. 
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Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se zajistí, aby u všech léčivých přípravků, které budou po 

přechodném období předmětem povinného společného klinického hodnocení, byla přístupná 

možnost společné vědecké konzultace. Vzhledem k harmonogramu vývoje léčivých přípravků 

je důležité zajistit, aby v případě léčivých přípravků nebyla stanovena žádná omezení pro 

vědecké konzultace. 

 

Pozměňovací návrh  56 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při vypracování studie koordinační 

skupina konzultuje: 

2. Při vypracování studie koordinační 

skupina konzultuje všechny příslušné 

zúčastněné subjekty, a to: 

 

Pozměňovací návrh  57 

 

Návrh nařízení 

Čl. 18 – odst. 2 – písm. b a (nové) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ba) zdravotnické pracovníky; 

 

Pozměňovací návrh  58 

 

Návrh nařízení 

Článek 22 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 22 Článek 22 

Společná procesní pravidla a metodika Společná procesní pravidla a metodika 

1. Komise přijme prováděcí akty 

týkající se: 

1. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci v 

souladu s článkem 31 týkající se: 

a) procesních pravidel pro: a) procesních pravidel pro: 

i) zajištění, aby orgány a subjekty pro 

zdravotnické technologie prováděly 

i) zajištění, aby orgány a subjekty pro 

zdravotnické technologie prováděly 
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klinická hodnocení nezávisle, 

transparentně a bez střetů zájmů;  

klinická hodnocení nezávisle, 

transparentně a bez střetů zájmů;  

ii) mechanismy interakce mezi orgány 

pro zdravotnické technologie a subjekty 

zabývajícími se vývojem těchto technologií 

během klinických hodnocení;  

ii) mechanismy interakce mezi orgány 

pro zdravotnické technologie a subjekty 

zabývajícími se vývojem těchto technologií 

během klinických hodnocení;  

iii) konzultace s pacienty, klinickými 

odborníky a dalšími zúčastněnými subjekty 

při klinických hodnoceních; 

iii) konzultace s organizacemi 

pacientů, zdravotnickými pracovníky, 

klinickými odborníky a dalšími 

příslušnými zúčastněnými subjekty, včetně 

pravidel pro předcházení střetů zájmů; 

b) metodik používaných k 

formulování obsahu a koncepce klinických 

hodnocení. 

b) metodik používaných k 

formulování obsahu a koncepce klinických 

hodnocení, jež jsou založeny na 

společných nástrojích a metodikách 

spolupráce vytvořených po dlouholeté 

spolupráci prostřednictvím společných 

akcí EUnetHTA, BeNeLuxA a Valletta. 

Tyto metodiky se vypracují 

transparentním způsobem po konzultaci 

s koordinační skupinou a všemi 

příslušnými zúčastněnými stranami, 

včetně organizací pacientů, 

zdravotnických pracovníků a klinických 

odborníků, a jsou pravidelně 

aktualizovány, aby odrážely vývoj vědy, 

a veřejně přístupné.   

 U léčivých přípravků uvedených v čl. 5 

odst. 1 písm. a) a čl. 32 odst. 2 přihlédne 

Komise k charakteristickým rysům odvětví 

léčivých přípravků a zdravotnických 

prostředků. Metodika musí zajistit 

dostatečnou míru flexibility, za 

předpokladu že při klinických důkazech 

udrží nejvyšší možnou úroveň, aby bylo 

možné se náležitým způsobem vypořádat s 

nejistotou při dokazování v jednotlivých 

případech, týkající se mimo jiné: 

 i) léčivých přípravků pro vzácná 

onemocnění, u nichž může mít omezený 

počet pacientů vliv na proveditelnost 

randomizovaného klinického hodnocení 

nebo na statistickou relevantnost údajů; 

 ii) léčivých přípravků, v jejichž 

případě Evropská agentura pro léčivé 

přípravky udělila podmínečnou registraci 
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podle čl. 14 odst. 7 nařízení (ES) č. 

726/2004 nebo jež agentura přijala do 

programu PRIME; 

 iii) léčivých přípravků, které byly 

povoleny na základě klinických důkazů 

získaných při klinických hodnoceních 

prováděných tak, aby se zohlednila 

povaha zdravotnické technologie či jiné 

otázky. 

 Tato metodika rovněž: 

 i) zajistí vhodný mechanismus pro  

identifikaci výsledků zdravotní péče o 

pacienty, který řádně zohlední úlohu a 

preference příslušných zúčastněných 

stran, včetně organizací pacientů, 

zdravotnických pracovníků, klinických 

odborníků, regulačních orgánů, orgánů 

pro hodnocení zdravotnických technologií 

a subjektů zabývajících se vývojem 

zdravotnických technologií; 

 ii) přihlíží k potenciálním změnám 

týkajícím se relevantního srovnávacího 

prvku na vnitrostátní úrovni v důsledku 

rychle se vyvíjejících standardů péče. 

2. Prováděcí akty uvedené v odstavci 

1 se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 30 odst. 2. 

 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh nařízení 

Čl. 23 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Údaje a důkazy uvedené v písm. a) bodu i) 

se omezují na nejlepší dostupné důkazy v 

době předložení ke klinickému hodnocení 

a mohou zahrnovat údaje z jiných zdrojů, 

než jsou randomizovaná klinická 

hodnocení. 
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Odůvodnění 

Při přijímání aktu v přenesené pravomoci by Komise měla údaje a důkazy, které je možné 

požadovat od subjektu vyvíjejícího zdravotnickou technologii, omezit na důkazy dostupné v 

době předložení k hodnocení. Měla by být umožněna dostatečná úroveň flexibility stanovením 

toho, že subjekty vyvíjející dané technologie mohou předložit nejlepší dostupné důkazy, včetně 

údajů z observačních studií (případové kontrolní studie, observační studie v reálném 

prostředí atd.). 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh nařízení 

Čl. 24 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Financování činnosti koordinační 

skupiny a jejích podskupin a aktivit na 

podporu této činnosti, které zahrnují 

spolupráci s Komisí, Evropskou agenturou 

pro léčivé přípravky a sítí zúčastněných 

subjektů uvedenou v článku 26, zajistí 

Unie. Finanční pomoc Unie určená na 

činnosti v rámci tohoto nařízení bude 

prováděna v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU, 

Euratom) č. 966/201218. 

1. Financování činnosti koordinační 

skupiny a jejích podskupin a aktivit na 

podporu této činnosti, které zahrnují 

spolupráci s Komisí, Evropskou agenturou 

pro léčivé přípravky a sítí zúčastněných 

subjektů uvedenou v článku 26, zajistí 

Unie. Unie zaručuje dostatečné, stabilní a 

kontinuální veřejné financování 

koordinační skupiny. Toto veřejné 

financování je zajištěno bez jakéhokoli 

přímého nebo nepřímého zapojení 

subjektů zabývajících se vývojem 

hodnocení zdravotnických technologií. 

Finanční pomoc Unie určená na činnosti v 

rámci tohoto nařízení bude prováděna v 

souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 

966/201218. 

___________________ ____________________ 

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 

1.).   

18 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 

2012, kterým se stanoví finanční pravidla 

pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se 

zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 

1605/2002 (Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 

1.).   

 

Pozměňovací návrh  61 

Návrh nařízení 
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Čl. 24 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Financování uvedené v odstavci 1 

zahrnuje financování účasti orgánů a 

subjektů pro zdravotnické technologie 

určených členskými státy v rámci podpory 

práce na společných klinických 

hodnoceních a společných vědeckých 

konzultacích. Hodnotitel a spoluhodnotitel 

mají nárok na zvláštní příspěvek, který je 

kompenzací za jejich práci na společných 

klinických hodnoceních a společných 

vědeckých konzultacích, v souladu s 

interními ustanoveními Komise. 

2. Financování uvedené v odstavci 1 

zahrnuje financování účasti orgánů a 

subjektů pro zdravotnické technologie 

určených členskými státy v rámci podpory 

práce na společných klinických 

hodnoceních a společných vědeckých 

konzultacích. Hodnotitel a 

spoluhodnotitelé mají nárok na zvláštní 

příspěvek, který schválí Komise a který je 

kompenzací za jejich práci na společných 

klinických hodnoceních a společných 

vědeckých konzultacích, v souladu s 

interními ustanoveními Komise. 

 

Pozměňovací návrh  62 

 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise zřídí síť zúčastněných 

subjektů prostřednictvím otevřené výzvy k 

předkládání žádostí a výběru vhodných 

organizací zúčastněných subjektů na 

základě kritérií výběru stanovených v 

otevřené výzvě k předkládání žádostí. 

1. Komise zřídí síť zúčastněných 

subjektů prostřednictvím otevřené výzvy k 

předkládání žádostí a výběru vhodných 

organizací zúčastněných subjektů na 

základě kritérií výběru stanovených v 

otevřené výzvě k předkládání žádostí. Síť 

zúčastněných subjektů zahrne 

přinejmenším organizace pacientů, 

zdravotnické pracovníky a klinické 

odborníky. Smyslem kritérií výběru je 

předcházení střetům zájmů. 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1 a. Evropský parlament má rovněž 

v síti zúčastněných subjektů 

kvalifikovaného zástupce. Tento zástupce 
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podává Evropskému parlamentu 

pravidelně zprávy o nejnovějším vývoji v 

této síti. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 3 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise pořádá ad hoc zasedání sítě 

zúčastněných subjektů a koordinační 

skupiny za účelem: 

3. Komise pravidelně pořádá zasedání 

sítě zúčastněných subjektů a koordinační 

skupiny za účelem: 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) informování zúčastněných subjektů 

o činnosti skupiny; 

a) informování zúčastněných subjektů 

o činnosti skupiny; všichni členové sítě 

zúčastněných subjektů mají přístup ke 

všem příslušným údajům a informacím; 

 

Pozměňovací návrh  66 

Návrh nařízení 

Čl. 26 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) umožnění výměny informací o 

činnosti koordinační skupiny. 

b) umožnění výměny informací mezi 

koordinační skupinou a sítí zúčastněných 

subjektů. 

 

Pozměňovací návrh  67 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 1 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Po skončení přechodného období 

uvedeného v čl. 33 odst. 1 se v případě 

léčivých přípravků provede identifikace 

nových zdravotnických technologií, a to 

po předběžném oznámení léčivých 

přípravků agentuře EMA, jež předchází 

žádosti o registraci. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh zohledňuje skutečnost, že po skončení přechodného období již 

nebude taková studie nutná, protože spojitost s centralizovaným postupem registrace zajistí, 

aby byla koordinační skupina o nových zdravotnických technologiích včas informována. 

 

Pozměňovací návrh  68 

Návrh nařízení 

Čl. 27 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Všechny důvěrné údaje poskytnuté 

výrobcem jsou předmětem jednoznačné 

dohody o mlčenlivosti. Komise rovněž 

zajistí ochranu důvěrných údajů před 

neoprávněným přístupem či sdělováním a 

zabezpečí uložené údaje tak, aby byly 

chráněny před náhodným nebo 

neoprávněným zničením, náhodnou 

ztrátou nebo úpravami. 

 

Pozměňovací návrh  69 

 

Návrh nařízení 

Článek 27 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 27a 

 Společná pravidla týkající se údajů 

 1. Komise má v souladu s článkem 31 



 

PE622.139v03-00 38/42 AD\1159697CS.docx 

CS 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci, pokud jde o sběr údajů, 

interoperabilitu údajů a srovnatelnost 

údajů.  

 2. Hodnotitelé a spoluhodnotitelé 

mají neomezený přístup k údajům, které 

využívají orgány odpovědné za udělování 

rozhodnutí o registraci léčivého 

přípravku, ale i možnost využít nebo 

vytvořit doplňující relevantní údaje za 

účelem posouzení léčivého přípravku v 

rámci společného hodnocení 

zdravotnických technologií.  

 3. Vždy je zaručena důvěrnost 

zpracování obchodně citlivých údajů.  

Pozměňovací návrh  70 

Návrh nařízení 

Čl. 29 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do pěti let od zveřejnění zprávy 

uvedené v článku 28 provede Komise 

hodnocení tohoto nařízení a předloží 

zprávu o svých závěrech. 

1. Do čtyř let od zveřejnění zprávy 

uvedené v článku 28 provede Komise 

hodnocení tohoto nařízení a předloží 

zprávu o svých závěrech. 

 

Pozměňovací návrh  71 

Návrh nařízení 

Čl. 31 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

článcích 17 a 23 kdykoli zrušit. 

Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 

nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 

3. Evropský parlament nebo Rada 

mohou přenesení pravomoci uvedené v 

článcích 17, 22, 23 a 27a kdykoli zrušit. 

Rozhodnutí o zrušení ukončuje přenesení 

pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí 

nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 

v Úředním věstníku Evropské unie nebo 

k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

přenesené pravomoci. 
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Pozměňovací návrh  72 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Při přípravě těchto prováděcích 

aktů a aktů v přenesené pravomoci Komise 

přihlédne k charakteristickým rysům 

odvětví léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků. 

2. Při přípravě těchto prováděcích 

aktů a aktů v přenesené pravomoci Komise 

přihlédne k charakteristickým rysům 

odvětví léčivých přípravků a 

zdravotnických prostředků a zohlední 

práci, která již byla vykonána v rámci 

společných akcí sítě EUnetHTA. 

Odůvodnění 

Tímto pozměňovacím návrhem se provádí body odůvodnění 3 a 25. 

 

Pozměňovací návrh  73 

Návrh nařízení 

Čl. 32 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Při přípravě těchto prováděcích 

aktů a aktů v přenesené pravomoci 

Komise konzultuje se sítí zúčastněných 

subjektů a veřejností. 

 

Pozměňovací návrh  74 

Návrh nařízení 

Čl. 34 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy mohou provést 

klinické hodnocení za použití jiných 

prostředků, než jsou pravidla stanovená v 

kapitole III tohoto nařízení, z důvodů 

souvisejících s potřebou chránit veřejné 

1. Členské státy mohou jako 

prozatímní opatření provést klinické 

hodnocení za použití jiných prostředků, 

než jsou pravidla stanovená v kapitole III 

tohoto nařízení, a to z důvodů souvisejících 
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zdraví v dotčeném členském státě a za 

předpokladu, že je dané opatření 

odůvodněné, nezbytné a přiměřené, pokud 

jde o splnění daného cíle. 

s potřebou chránit veřejné zdraví v 

dotčeném členském státě a za předpokladu, 

že je dané opatření odůvodněné, nezbytné a 

přiměřené, pokud jde o splnění daného 

cíle. 

Odůvodnění 

Navržená změna odráží čl. 114 odst. 10 SFEU, který lze uplatnit na návrh týkající se 

hodnocení zdravotnických technologií, neboť se zakládá na článku 114 SFEU jakožto 

právním základu. Čl. 114 odst. 10 SFEU stanoví, že: „10. Výše uvedená harmonizační 

opatření zahrnují ve vhodných případech ochrannou doložku, která zmocňuje členské státy 

přijmout z jednoho nebo více důvodů neekonomické povahy uvedených v článku 36 prozatímní 

opatření, která podléhají kontrolnímu postupu Unie.“ 
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