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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Moderní terapie jsou vysoce inovativní lékařské produkty založené na genech (genová 
terapie), buňkách (buněčná terapie) nebo tkáních (tkáňové inženýrství). Tyto moderní terapie 
umožňují revoluční léčbu chorob a zranění, jako jsou rakovina, Parkinsonova nemoc, 
popáleniny či vážné poškození chrupavek, a očekává se, že významně změní lékařskou praxi. 

V současné době narušuje rozvoj moderních terapií nedostatek harmonizované legislativy EU. 
Zvláště produkty tkáňového inženýrství nejsou v současné době na úrovni Společenství 
regulovány, což vede k odlišnostem ve vnitrostátních právních předpisech a registraci. To 
překáží vnitřnímu trhu a negativně ovlivňuje inovační schopnosti EU a její 
konkurenceschopnost. 

Cílem navrhovaného nařízení je zaplnit stávající regulační mezeru sjednocením všech 
produktů moderních terapií do jednoho integrovaného právního rámce. Nařízení navazuje na 
již existující právní předpisy (zejména na směrnici 2001/83/ES o léčivých přípravcích 
a nařízení (ES) č. 726/2004 o Evropské agentuře pro léčivé přípravky), a je tedy třeba je 
posuzovat s ohledem na ně.

Hlavními body návrhu Komise jsou:
• centralizovaný registrační postup, který by umožnil využívat přínosu plynoucího ze 

sdílení expertiz na evropské úrovni a z přímého přístupu na trh EU,
• nový víceoborový odborný výbor (Výbor pro moderní terapie) v rámci Evropské 

agentury pro léčivé přípravky (EMEA), který bude hodnotit produkty moderní terapie 
a sledovat vědecký vývoj v této oblasti,

• na míru šité technické požadavky přizpůsobené konkrétním vlastnostem daných 
produktů,

• posílené požadavky na řízení rizik a sledovatelnost,
• nízkonákladový systém špičkového vědeckého poradenství poskytovaného EMEA,
• zvláštní pobídky pro malé a střední podniky (MSP).

Navrhovatelka návrh Komise vítá. Tkáňové inženýrství je nově vznikající biotechnologickou 
disciplínou na pomezí lékařství, buněčné a molekulární biologie, vědy o materiálech 
a inženýrství. Vývoj produktů určených k výměně, opravě nebo regeneraci lidských tkání by 
mohl znamenat konec nedostatku orgánů, což by mohlo v Evropě každoročně zachránit tisíce 
lidí. Navrhovatelka proto vítá vytvoření silného a souhrnného regulačního rámce, který 
tomuto odvětví poskytne harmonizovaný přístup na trh a zároveň podpoří 
konkurenceschopnost a zaručí vysokou míru ochrany zdraví.

Navrhovatelka by chtěla zdůraznit skutečnost, že definice by měly být dostatečně přesné, aby 
zajistily nezbytnou právní jistotu, avšak zároveň dostatečně pružné, aby bylo možné držet 
krok s rozvojem vědy a technologií. O tuto rovnováhu je třeba usilovat i pro registrační 
postup. Navrhovatelka podporuje vytvoření plně centralizovaného registračního postupu, 
který by umožnil využívat přínosu plynoucího ze sdílení expertiz, ale zároveň zdůrazňuje, že 
je třeba snížit regulační zátěž, která by mohla být důsledkem tohoto postupu, zejména pro 
MSP.

Protože základem produktů moderní terapie mohou být lidské buňky, mohou se objevit
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důležité etické otázky. V současné době je rozhodnutí o používání nebo zákazu jakéhokoli 
druhu buněk, včetně embryonálních kmenových buněk, vnitrostátní odpovědností. V tomto 
návrhu je tato zásada zachována, což znamená, že rozhodnutí o vývoji, používání nebo 
prodeji produktů založených na jakémkoli specifickém druhu lidských nebo živočišných 
buněk zůstane vnitrostátní odpovědností. To je plně v souladu se směrnicí o kvalitě 
a bezpečnosti lidských tkání a buněk (směrnice 2004/23/ES).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Léčivé přípravky pro moderní terapii musí 
být regulovány do té míry, v jaké jsou určeny 
k umístění na trh ve členských státech, ať už 
jsou připraveny průmyslově, nebo vyrobeny 
způsobem zahrnujícím průmyslový proces 
v rámci znění čl. 2 odst.1 směrnice 2001/83/ES. 
Léčivé přípravky pro moderní terapii, jež jsou 
jak kompletně vyrobené v nemocnici, tak
používané v nemocnici v souladu s lékařským 
předpisem pro jednotlivého pacienta, by měly 
být vyloučeny z oblasti působnosti tohoto
nařízení.

(5) Léčivé přípravky pro moderní terapii musí 
být regulovány do té míry, v jaké jsou určeny 
k umístění na trh ve členských státech, ať už 
jsou připraveny průmyslově, nebo vyrobeny 
způsobem zahrnujícím průmyslový proces 
v rámci znění čl. 2 odst.1 směrnice 2001/83/ES. 
Léčivé přípravky pro moderní terapii, jež jsou 
kompletně vyrobené v nemocnici jednorázově 
v souladu se specifickým, nestandardizovaným 
a nepatentovaným postupem a používané 
v nemocnici tak, aby byly v souladu 
s konkrétním lékařským předpisem pro 
jednotlivého pacienta, by měly být vyloučeny 
z oblasti působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

V případech, kdy si nemocnice či jiné instituce vyrábějí přípravky za použití zažitého postupu 
k léčbě pacientů na sériové a rutinní bázi, mělo by to být v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení. V případě, kdy však nemocnice vyrábějí léčivé přípravky pro moderní terapii pro 
výzkumné účely či na výjimečné jednorázové bázi, neměly by mít povinnost splňovat 
centralizovaný registrační proces.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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(7b) Směrnice 2001/20/ES Evropského 
parlamentu a Rady ze dne 4. dubna 2001 
o sbližování právních a správních předpisů 
členských států týkajících se uplatňování 
správné klinické praxe při provádění 
klinických hodnocení humánních léčivých 
přípravků1 zakazuje pokusy s genetickou 
léčbou, které spočívají ve změně zárodečné 
linie genetické identity. Směrnice 98/44/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 
6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů2 považuje postupy 
modifikování lidských zárodečných linií 
genetické identity za nepatentovatelné. Aby toto 
nařízení zajistilo právní koherenci, mělo by 
zakázat povolení jakýchkoli přípravků, které 
mění zárodečnou linii genetické identity 
lidských bytostí. 
_____________ 
1 L 121, 1.5.2001, s. 34.
2 L 213, 30.7.1998, s. 13.

Odůvodnění

Jak objasňují články 1 a 13 Oviedské úmluvy, změna odkazu genetické identity představuje 
ohrožení lidské důstojnosti. U přípravků, které nepodléhají řádným klinickým testům na 
základě směrnice 2001/20/ES a které nejsou ani zákonně patentovatelné na základě směrnice 
98/44/ES, by na základě tohoto nařízení neměl být uplatňován nárok na registraci.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 7C (nový)

(7c) Toto nařízení by mělo zakázat povolení 
jakýchkoli produktů odvozených od hybridů 
lidí a zvířat nebo „chimér“ nebo obsahujících 
tkáně nebo buňky odvozené od hybridů lidí 
a zvířat nebo chimér. Toto ustanovení 
nevylučuje transplantaci některých zvířecích 
buněk nebo tkání do lidského těla k léčebným 
účelům, pokud tím nejsou zasaženy zárodečné 
linie.

Odůvodnění

Tělesná a duševní nedotknutelnost musí být respektována, jak zdůrazňují články 1 a 3 Charty 
základních práv Evropské unie. Vytváření hybridů lidí a zvířat či „chimér“ je ohrožením 
práva na nedotknutelnost osobnosti a porušením lidské důstojnosti. Proto by v rámci tohoto 



PE 371.930v02-00 6/23 AD\619879CS.doc

CS

nařízení nemělo být povoleno schválení přípravků s obsahem hybridů lidí či zvířat nebo 
chimér nebo z nich pocházejících. Xenotransplantace pro účely léčby by však neměla být 
vyloučena, pokud jí nejsou zasaženy zárodečné linie.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Hodnocení léčivých přípravků pro moderní 
terapii často vyžaduje velmi specifickou 
expertizu, která přesahuje tradiční farmaceutické
hranice a zahrnuje oblasti přiřazené jiným 
sektorům, jako je biotechnologie nebo 
zdravotnické prostředky. Proto je vhodné 
vytvořit v rámci agentury Výbor pro moderní 
terapie, se kterým bude Výbor pro humánní 
léčivé přípravky agentury konzultovat 
posouzení údajů týkajících se léčivých 
přípravků pro moderní terapii, než bude 
vyneseno konečné vědecké stanovisko. Výbor 
pro moderní terapie lze konzultovat pro 
hodnocení jakéhokoli léčivého přípravku, 
u něhož je třeba vědecké expertizy spadající do 
příslušnosti tohoto výboru.

(9) Hodnocení léčivých přípravků pro moderní 
terapii často vyžaduje velmi specifickou 
expertizu, která přesahuje tradiční farmaceutické 
hranice a zahrnuje oblasti přiřazené jiným 
sektorům, jako je biotechnologie nebo 
zdravotnické prostředky. Proto je vhodné 
vytvořit v rámci agentury Výbor pro moderní 
terapie, který by měl odpovídat za přípravu 
návrhu stanoviska týkajícího se kvality, 
bezpečnosti a účinnosti každého léčivého 
přípravku pro moderní terapie ke konečnému 
schválení, které provádí Výbor pro humánní 
léčivé přípravky. Kromě toho by měl být Výbor 
pro moderní terapie konzultován pro hodnocení 
jakéhokoli léčivého přípravku, u něhož je třeba 
vědecké expertizy spadající do příslušnosti 
tohoto výboru.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickému a jedinečnému charakteru léčivých přípravků pro moderní terapii 
je v rámci Agentury pro léčivé přípravky založen nový Výbor pro moderní terapie, který je 
složen z odborníků se zvláštní kvalifikací či zkušenostmi v této inovativní a rychle se 
rozvíjející oblasti. Proto by tato nová struktura měla mít odpovědnost za návrh stanoviska 
ohledně kvality, bezpečnosti a účinnosti přípravků s konečným schválením Výboru pro 
humánní léčivé přípravky (CHMP). Výbor by měl rovněž být konzultován ohledně hodnocení 
dalších přípravků spadajících do příslušnosti tohoto výboru.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

(9a) Výbor pro moderní terapie by měl 
poskytovat poradenství Výboru pro humánní 
léčivé přípravky ohledně toho, zda určitý 
výrobek spadá do definice léčivého přípravku 
pro moderní terapii.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifické odbornosti spojené s moderními léčivými přípravky by měl být Výbor 
pro moderní terapie nápomocen CHMP v úloze klasifikace, který produkt spadá pod moderní 
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léčivé přípravky, a který nikoli.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Lidské buňky nebo tkáně obsažené 
v léčivých přípravcích pro moderní terapii by 
měly být zásadně získány dobrovolným 
a bezplatným dárcovstvím. Dobrovolné 
a bezplatné dárcovství tkáně a buněk je 
faktorem, který se může podílet na vysokých 
bezpečnostních standardech pro tkáně a buňky, 
a tím i na ochraně lidského zdraví.

vypouští se

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění se může vypustit v důsledku zavedení nového bodu odůvodnění 7a 
a nových článků 3a a 28a.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Výroba léčivých přípravků pro moderní 
terapii musí být ve shodě se zásadami správné 
výrobní praxe stanovené ve směrnici Komise 
2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se 
stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní 
praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené 
humánní léčivé přípravky. Dále je třeba vytvořit 
specifické pokyny pro léčivé přípravky pro 
moderní terapii, které by řádně odrážely 
příslušný charakter jejich výrobního procesu.

(16) Výroba léčivých přípravků pro moderní 
terapii musí být ve shodě se zásadami správné 
výrobní praxe stanovené ve směrnici Komise 
2003/94/ES ze dne 8. října 2003, kterou se
stanoví zásady a pokyny pro správnou výrobní 
praxi pro humánní léčivé přípravky a hodnocené 
humánní léčivé přípravky, a tam, kde je to 
nutné, přizpůsobena tak, aby odrážela 
specifickou povahu těchto přípravků, 
a zejména přípravků tkáňového inženýrství. 
Dále je třeba vytvořit specifické pokyny pro 
léčivé přípravky pro moderní terapii, které by 
řádně odrážely příslušný charakter jejich 
výrobního procesu.

Odůvodnění

Stávající zásady správné výrobní praxe stanovené směrnicí 2003/94/ES by nemusely být, co se 
týče moderních léčivých přípravků, zcela vhodné. Vhodná by byla nová směrnice o správné 
výrobní praxi, zaměřená především na moderní léčivé přípravky, a nikoli pouze pokyny 
související se stávajícími zásadami správné výrobní praxe.

Pozměňovací návrh 8



PE 371.930v02-00 8/23 AD\619879CS.doc

CS

BOD ODŮVODNĚNÍ 24

(24) Aby byl respektován vědecký 
a technický vývoj, měla by být Komise být 
zplnomocněna přijmout jakékoli potřebné 
změny týkající se technických požadavků 
pro žádosti o registraci léčivých přípravků 
pro moderní terapii, souhrnu údajů 
o přípravku, označení na obalu a příbalové 
informace.

(24) Aby byl respektován vědecký 
a technický vývoj, měla by být Komise být 
zplnomocněna přijmout jakékoli potřebné 
změny týkající se technických požadavků 
pro žádosti o registraci léčivých přípravků 
pro moderní terapii, souhrnu údajů 
o přípravku, označení na obalu a příbalové 
informace. Komise by měla zajistit, aby byly 
příslušné informace o plánovaných 
opatřeních zúčastněným stranám
poskytnuty neodkladně.

Odůvodnění

Aby mohl provést dobře naplánované a rentabilní investice do výzkumu a vývoje a do výroby, 
je pro průmysl je nanejvýš důležitá lepší předvídatelnost budoucích nařízení. Příslušné 
informace o plánovaných opatřeních je tedy třeba poskytovat co možná nejrychleji.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 25

(25) Je třeba stanovit ustanovení o podávání 
zpráv o provádění tohoto nařízení po získání 
zkušenosti, které se zaměří především na 
definici léčivých přípravků pro moderní 
terapii.

(25) Je třeba stanovit ustanovení o podávání 
zpráv o provádění tohoto nařízení po získání 
zkušenosti, které se zaměří především na 
různé druhy registrovaných léčivých 
přípravků pro moderní terapii a opatření 
uvedená v kapitole 6 a v článku 9, čl. 14 
odst. 9 a čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

Odůvodnění

Zpráva o uplatňování tohoto nařízení by se měla zabývat celou oblastí působnosti stávajícího 
nařízení, včetně pobídkových opatření pro MSP, zrychlených postupů schvalování 
a odvolacího řízení.

Pozměňovací návrh 10
ČLÁNEK 1A (nový)

Článek 1a
Vynětí z oblasti působnosti

Toto nařízení se nevztahuje na léčivé přípravky 
pro moderní terapii, jež jsou kompletně 
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vyrobeny v nemocnici pro jednorázové použití 
nespecifickým, nestandardizovaným 
a nepatentovaným postupem a jež jsou
používány v nemocnici v souladu s jednotlivým 
lékařským předpisem pro jednotlivého 
pacienta.

Odůvodnění

V případech, kdy si nemocnice či jiné instituce vyrábějí přípravky za použití zažitého postupu 
k léčbě pacientů na sériové a rutinní bázi, mělo by to být v souladu s ustanoveními tohoto 
nařízení a se zajištěním kvality, bezpečnosti a účinnosti přípravků. V případě, kdy však 
nemocnice vyrábějí léčivé přípravky pro moderní terapii pro výzkumné účely či na výjimečné 
jednorázové bázi, neměly by mít povinnost splňovat centralizovaný registrační proces. 
K zajištění koherence s čl. 28 odst. 1 uvádíme v tomto nařízení vynětí z oblasti působnosti.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. D) ODRÁŽKA 1A (nová)

- jehož buněčná nebo tkáňová část obsahuje 
životaschopné buňky nebo tkáně; nebo

Odůvodnění

Pro účely tohoto nařízení by nejvýznamnějším kritériem při vymezení kombinovaného 
léčivého přípravku pro moderní terapii měla být životaschopnost jeho buněčné či tkáňové 
složky. Pro bezpečnost pacientů a za účelem vysokých standardů hodnocení přípravku by měl 
být kombinovaný léčivý přípravek vždy klasifikován jako moderní léčivý přípravek, pokud 
obsahuje životaschopné tkáně či buňky.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. D) ODRÁŽKA 2

- jeho buněčná nebo tkáňová části musí na 
lidský organismus působit účinkem, který nelze 
odvodit z uvedených zdravotnických prostředků.

- jeho buněčná nebo tkáňová část obsahující 
neživotaschopné buňky nebo tkáně musí na 
lidský organismus působit účinkem, který lze 
považovat za primární z uvedených 
zdravotnických prostředků.

Odůvodnění

Kombinovaný přípravek by měl být považován za moderní léčivý přípravek vždy, když 
obsahuje neživotaschopné buňky či tkáně, které mají na lidský organismus takový účinek, jež 
je pokládán za primární z účinků části uvedeného prostředku.



PE 371.930v02-00 10/23 AD\619879CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13
ČLÁNEK 3A (nový)

Článek 3a
Zákaz obchodování s lidským tělem

Pokud léčivý přípravek pro moderní terapii 
obsahuje lidské buňky nebo tkáně, jakékoli 
stádium postupu registrace se provádí 
v souladu se zásadou neobchodovatelnosti 
s lidským tělem nebo jeho částmi. Za tímto 
účelem a pro účely tohoto nařízení, členské 
státy zajistí, že:
- darování lidských buněk a tkání bude 
prováděno dobrovolně a bezplatně v souladu se 
svobodnou vůlí dárce bez úhrady, kromě 
kompenzace; a
- získávání buněk a tkání bude prováděno na 
neziskovém základě.

Odůvodnění

V rámci rychlého rozvoje biotechnologie a biomedicíny nesmí být umožněno slevovat 
z ochrany základních práv. Tato práva, včetně práva na nedotknutelnost lidské osobnosti, 
jsou zakotvena v Oviedské úmluvě, ale i v Chartě základních práv. Tyto standardy mohou být 
prosazovány, pouze pokud jsou zachovány ve všech stadiích schvalovacího procesu. Tento 
specifický závazek by proto měla splňovat Evropská agentura pro léčivé přípravky. Členské 
státy by měly mít povinnost zajistit dobrovolné a neplacené darování tkání či buněk a zaručit 
jejich odběr na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 3B (nový)

Článek 3b
Zákaz přípravků měnících lidské zárodečné 

linie
Přípravkům měnícím lidské zárodečné linie 
genetické identity nesmí být udělena registrace.

Odůvodnění

Jak objasňují články 1 a 13 Oviedské úmluvy, změna odkazu genetické identity představuje 
ohrožení lidské důstojnosti. U přípravků, které nepodléhají řádným klinickým testům na 
základě směrnice 2001/20/ES a které nejsou ani zákonně patentovatelné na základě směrnice 
98/44/ES, by neměl být uplatňován na základě tohoto nařízení nárok na registraci.
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Pozměňovací návrh 15
ČL. 4 ODST. 3

3. Komise musí vytvořit podrobné pokyny pro 
správnou klinickou praxi specifickou pro léčivé 
přípravky pro moderní terapii.

3. Komise musí vytvořit podrobné pokyny pro 
postupy udělení povolení k provádění 
klinických zkoušek a správnou klinickou praxi 
specifickou pro léčivé přípravky pro moderní 
terapii, a zejména pro přípravky tkáňového 
inženýrství.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává, že zejména pro přípravky tkáňového inženýrství, pro něž 
dnes neexistuje právní úprava, a tedy ani pokyny, je třeba taková opatření rozvinout, a to 
nejen s ohledem na správnou klinickou praxi, ale i na povolení k provádění klinických 
zkoušek.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 9 ODST. 3

3. Rada poskytnutá Výborem pro moderní 
terapie podle odstavce 1 musí být včas zaslána
předsedovi Výboru pro humánní léčivé 
přípravky, aby byl splněn časový limit 
stanovený v čl. 6 odst. 3 nařízení (ES) 
č. 726/2004.

3. Návrh stanoviska poskytnutého Výborem pro 
moderní terapie podle odstavce 1 musí být včas 
zaslán předsedovi Výboru pro humánní léčivé 
přípravky, aby byl splněn časový limit 
stanovený v čl. 6 odst. 3 nebo v čl. 9 odst. 2
nařízení (ES) č. 726/2004.

Odůvodnění

Vzhledem k vysoce specifickému a jedinečnému charakteru léčivých přípravků pro moderní 
terapii je v rámci Agentury pro léčivé přípravky založen nový Výbor pro moderní terapie, 
který je složen z odborníků se zvláštní kvalifikací či zkušenostmi v této inovativní a rychle se 
rozvíjející oblasti. Proto by tato nová struktura měla mít odpovědnost za návrh stanoviska 
ohledně kvality, bezpečnosti a účinnosti přípravků s konečným schválením CHMP. Návrh 
stanoviska by měl být podán včas, aby mohl být také splněn limit uvedený v čl. 9 odst. 2 
nařízení (ES) č. 726/2004.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 9 ODST. 4

4. Pokud vědecké stanovisko na léčivý přípravek 
pro moderní terapii vypracované Výborem pro 
humánní léčivé přípravky podle čl. 5 odst. 2 a 3
nařízení (ES) č. 726/2004 není v souladu 
s doporučením Výboru pro moderní terapie, 
Výbor pro humánní léčivé přípravky musí ke 

4. Pokud vědecké stanovisko na léčivý přípravek 
pro moderní terapii vypracované Výborem pro 
humánní léčivé přípravky podle čl. 5 odst. 2 a 3
nařízení (ES) č. 726/2004 není v souladu 
s návrhem stanoviska Výboru pro moderní 
terapie, Výbor pro humánní léčivé přípravky 
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svému stanovisku připojit podrobné vysvětlení 
vědeckých důvodů těchto rozdílností.

musí ke svému stanovisku připojit podrobné 
vysvětlení vědeckých důvodů těchto rozdílností.

Odůvodnění

Viz odůvodnění návrhu na změnu čl. 9 odst. 3. 

Pozměňovací návrh 18
ČL. 10 ODST. 1

1. Co se týká kombinovaných léčivých 
přípravků pro moderní terapii, celý přípravek 
včetně jakéhokoli zdravotnického prostředku 
(prostředků) nebo jakéhokoli aktivního 
implantovatelného zdravotnického prostředku 
(prostředků) začleněného v léčivém přípravku 
musí být hodnocen agenturou.

1. Co se týká kombinovaných léčivých 
přípravků pro moderní terapii, celý přípravek
včetně jakéhokoli zdravotnického prostředku 
(prostředků) nebo jakéhokoli aktivního 
implantovatelného zdravotnického prostředku 
(prostředků) začleněného v léčivém přípravku 
musí být nakonec vyhodnocen agenturou.

Odůvodnění

V souladu s odstavcem 2 musí být jakýkoli zdravotnický prostředek nebo jakýkoli aktivní 
implantovatelný zdravotnický prostředek hodnocen úřední institucí, jejíchž specifických 
zkušeností se tak bude moci využít. Konečné vyhodnocení by měla provést agentura, která by 
měla hodnocení úřední instituce začlenit do svého konečného stanoviska.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 10 ODST. 2

2. Pokud byl již zdravotnický prostředek nebo 
aktivní implantovatelný zdravotnický 
prostředek, který je součástí kombinovaného
léčivého přípravku pro moderní terapii, 
ohodnocen úřední institucí podle směrnice 
93/42/EHS nebo směrnice 90/385/EHS,
agentura musí při hodnocení daného léčivého 
prostředku tento výsledek hodnocení vzít na 
vědomí.

2. Žádost o registraci kombinovaného léčivého 
přípravku pro moderní terapii zahrnuje 
hodnocení zdravotnického prostředku nebo 
aktivního implantovatelného zdravotnického 
prostředku, který je součástí kombinovaného 
léčivého přípravku pro moderní terapii, úřední 
institucí podle směrnice 93/42/EHS nebo 
směrnice 90/385/EHS. Agentura začlení 
výsledky tohoto hodnocení do svého hodnocení 
daného léčivého prostředku.

Odůvodnění

K zajištění trvalého využívání rozsáhlých zkušeností a odborných znalostí úředních institucí 
ohledně hodnocení zdravotnických prostředků nebo aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků by měly úřední instituce hodnotit složky léčivých přípravků pro 
moderní terapii představované těmito zdravotnickými prostředky nebo implantovatelnými 
zdravotnickými prostředky. Agentura by měla tato hodnocení v souladu s odstavcem 1 začlenit 
do svého konečného hodnocení kombinovaných prostředků.
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Pozměňovací návrh 20
ČL. 14 ODST. 2

2. Příbalová informace musí odrážet výsledky 
konzultací s cílovou skupinou pacientů, aby 
bylo zajištěno jeho čitelné, jasné a snadné 
použití.

2. V případech, kdy podávají přípravky 
pacientům praktičtí lékaři, může být souhrn 
údajů o přípravku na základě článku 11 
směrnice 2001/83/ES použit jako příbalová 
informace.

Odůvodnění
Protože převážná většina léčivých přípravků pro moderní terapii nebude pacientům volně 
k dispozici, ale bude jim podávána přímo praktickými lékaři, musí pacienti obdržet informace 
o léčbě už před odstraněním původní výchozí suroviny, zvláště v případě autologních 
přípravků. Musí se tedy zavést možnost využívat souhrn údajů o přípravku jakožto příbalové 
informace.

Protože balení nebude pacientům volně k dispozici, může se potřeba konzultací s cílovou 
skupinou pacientů vypustit.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 15 ODST. 2 PODODST. 1

2. Pokud je zvláštní důvod k obavám, může 
Komise na doporučení agentury jako součást 
registrace vyžadovat zavedení systému řízení 
rizika, který je určen k zjišťování, prevenci nebo 
minimalizaci rizik souvisejících s léčivými 
přípravky pro moderní terapii, včetně 
vyhodnocování efektivity uvedeného systému, 
nebo to, aby držitel registrace provedl specifické 
poregistrační studie a předložil je agentuře 
k posouzení.

2. Pokud je zvláštní důvod k obavám, vyžádá si
Komise na doporučení agentury jako součást 
registrace zavedení systému řízení rizika, který 
je určen k zjišťování, prevenci nebo 
minimalizaci rizik souvisejících s léčivými 
přípravky pro moderní terapii, včetně 
vyhodnocování efektivity uvedeného systému, 
nebo to, aby držitel registrace provedl specifické 
poregistrační studie a předložil je agentuře 
k posouzení.

Odůvodnění

K zajištění účinnosti systému řízení rizika by měla mít Komise povinnost vyžadovat zavedení 
potřebných opatření, vyskytne-li se důvod ke znepokojení.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 15 ODST. 4

4. Agentura musí vytvořit podrobné pokyny pro 
používání odstavců 1, 2 a 3.

4. Agentura vytvoří podrobné pokyny pro 
používání odstavců 1, 2 a 3. Tyto pokyny budou 
založeny na zásadách regulační spolupráce 
a dialogu s držitelem registrace.
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Odůvodnění

Při navrhování pokynů pro řízení poregistračních rizik by měly být ustanoveny zásady 
legislativní spolupráce a dialogu s držitelem rozhodnutí o registraci, aby se tak umožnilo 
sdílení v této oblasti tak omezené odbornosti.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 17 ODST. 2

2. Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) č. 
297/95 se na poplatek agentuře za poskytnutí 
rady zmíněné v odstavci 1 a čl. 57 odst. 1 písm. 
n) nařízení (ES) č. 726/2004 a týkající se 
léčivých přípravků pro moderní terapii vztahuje 
sleva 90 %.

2. Odchylně od čl. 8 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 297/95 se na poplatek agentuře za poskytnutí 
rady zmíněné v odstavci 1 a čl. 57 odst. 1 písm. 
n) nařízení (ES) č. 726/2004 a týkající se 
léčivých přípravků pro moderní terapii vztahuje 
sleva 95 % pro malé a střední podniky a pro 
ostatní žadatele sleva 80 %.

Odůvodnění

Toto nařízení má za cíl povzbudit a podpořit MSP v rámci rozvoje léčivých přípravků pro 
moderní terapii. Proto by pro MSP mělo být zavedeno zvláštní prominutí poplatků na 
poskytnutí vědeckého poradenství. 5% podíl základního poplatku, který by měly MSP platit 
samy, je symbolickou částkou, která má za cíl zamezit jakémukoli zneužívání systému. 
K podpoře žadatelů mimo MSP a k zajištění konkurenceschopnosti celého odvětví by měla být 
zavedena 70% sleva pro všechny společnosti bez rozdílu velikosti.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 18 ODST. 1

1. Jakýkoli žadatel vyvíjející výrobek na bázi 
buněk nebo tkání může agenturu požádat 
o vědecké doporučení s úmyslem stanovit, zda 
zmíněný výrobek odpovídá z vědeckého 
hlediska definici léčivého přípravku pro 
moderní terapii. Agentura vydá toto doporučení 
po konzultaci s Komisí.

1. Jakýkoli žadatel vyvíjející výrobek na bázi 
buněk nebo tkání může agenturu požádat 
o vědecké doporučení s úmyslem stanovit, zda 
zmíněný výrobek odpovídá z vědeckého 
hlediska definici léčivého přípravku pro 
moderní terapii. Agentura vydá toto doporučení 
po konzultaci s Výborem pro moderní terapie 
a s Komisí do 60 dní od obdržení žádosti.

Odůvodnění

Předložený pozměňovací návrh má za cíl, aby žadateli byla objasněna klasifikace daného 
přípravku v přiměřené lhůtě, čímž se zjednoduší plánování činnosti a další rozvoj přípravku.

Pozměňovací návrh 25
ČLÁNEK 19A (nový)

Článek 19a
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Pobídky pro malé a střední biotechnologické 
podniky

1. Výrobci léčivých přípravků pro moderní 
terapii, kteří mají méně než 500 zaměstnanců 
a jejichž obrat nepřesahuje 100 milionů EUR 
nebo jejichž celková rozvaha není vyšší než 
70 milionů EUR, jsou způsobilí pro všechny 
pobídky zaručené malým a středním podnikům 
na základě doporučení Komise 2003/361/ES ze 
dne 6. května 2003 o vymezení mikropodniků, 
malých a středních podniků1.
2. Totéž se uplatní pro podniky, v nichž mají 
jiné podniky podíl do 50 % a které investují 
více než 15 % ročního obratu na činnosti 
spojené s výzkumem a vývojem.
_________________ 
1 L 124, 20.5.2003, s. 36.

Odůvodnění

Pro mnoho nových biotechnologických podniků je obtížné splnit kritéria MSP. Jedním 
z důvodů je, že získáním či prodejem patentu nebo základní technologie může vzniknout 
jednorázově velký obrat, který přesahuje stávající limity. Dalším důvodem je, že mnohé 
podniky nesplňují stávající kritéria nezávislosti (podíl nižší než 25 %), neboť vytvářejí 
s dalšími společnostmi sdružení. Tyto obtíže jsou pravděpodobně pro biotechnologické 
podniky nejvýznamnější. Tyto společnosti by však přesto měly mít příznivější finanční 
podmínky.

Pozměňovací návrh 26
ČLÁNEK 19B (nový)

Článek 19b
Snížení poplatku za udělení rozhodnutí 

o registraci
1. Poplatek za udělení rozhodnutí o registraci 
se sníží o 50 %, pokud může žadatel prokázat, 
že daný léčivý přípravek pro moderní terapii je 
veřejným zájmem Společenství, nebo pokud je 
očekávaný výnos investice z registrace tohoto 
přípravku malý.
2. První odstavec se uplatní také na poplatky 
na poregistrační činnosti agentury v prvním 
roce po udělení rozhodnutí o registraci daného 
léčivého přípravku. 
3. V případě malých a středních podniků či 
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podniků s méně než 500 zaměstnanci 
a obratem nepřesahujícím 100 milionů EUR 
nebo s celkovou rozvahou nepřesahující 
70 milionů EUR se první odstavec uplatní také 
pro poplatky na poregistrační činnosti agentury 
bez časového omezení.
4. V případě podniků, v nichž mají jiné podniky 
podíl do 50 % a které investují více než 15 % 
ročního obratu na činnosti spojené 
s výzkumem a vývojem, se první odstavec 
uplatní také pro poplatky na poregistrační 
činnosti agentury bez časového omezení.

Odůvodnění

Snížení poplatku za udělení rozhodnutí je potřeba v případech, kdy léčivé přípravky pro 
moderní terapii slouží veřejnému zájmu jako léky pro vzácná onemocnění nebo kdy je 
žadatelem MSP. Pro tyto přípravky a podniky je centralizovaný postup velkým 
administrativním zatížením, které by se mělo zmírnit minimalizací poplatků. Vyhrazené 
snížení nákladů je také potřeba pro případ autologních léčivých přípravků pro moderní 
terapii a přípravků pro zamýšlené použití, protože tyto přípravky mohou být uvedeny na trh 
pouze v omezeném rozsahu.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM. C)

(c) čtyři členové stanovení Komisí na základě 
veřejné výzvy o projevení zájmu, dva z nich 
zastupují chirurgy a dva z nich zastupují 
sdružení pacientů.

(c) dva členové a dva náhradníci stanovení 
Komisí na základě veřejné výzvy o projevení 
zájmu a po konzultaci s Evropským 
parlamentem, kteří zastupují lékaře;

Odůvodnění

K pokrytí všech oblastí lékařství, s nimiž by mohly mít moderní terapie souvislost, by měla být 
ve Výboru pro moderní terapie více zastoupena všeobecná zdravotnická odbornost, tj. lékaři. 
Uvedením náhradníků chceme navíc zajistit stálé zastoupení zúčastněných skupin. Jmenování 
těchto členů a jejich náhradníků by mělo proběhnout v konzultaci s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM. CA) (nové)

(ca) dva členové a dva náhradníci stanovení 
Komisí na základě veřejné výzvy o projevení 
zájmu a po konzultaci s Evropským 
parlamentem, kteří zastupují sdružení 
pacientů.
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Odůvodnění

Uvedením náhradníků chceme zajistit stálé zastoupení zúčastněných skupin. Jmenování těchto 
členů a jejich náhradníků by mělo proběhnout v konzultaci s Evropským parlamentem.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 21 ODST. 2

2. Všechny členy Výboru pro moderní terapie je 
třeba vybrat pro jejich vědeckou kvalifikaci 
nebo zkušenosti týkající se léčivých přípravků 
pro moderní terapii. Z důvodu písmene (b) 
odstavce 1 musí členské státy spolupracovat pod 
vedením výkonného ředitele agentury, aby 
zajistily, že konečné složení Výboru pro 
moderní terapie přiměřeně a vyváženým 
způsobem zahrne příslušné vědecké oblasti 
moderních terapií včetně zdravotnických 
prostředků, tkáňového inženýrství, genové 
terapie, buněčné terapie, biotechnologie, 
farmakovigilance, řízení rizik a etiky.

2. Všechny členy a náhradníky Výboru pro 
moderní terapie je třeba vybrat pro jejich 
vědeckou kvalifikaci nebo zkušenosti týkající se 
léčivých přípravků pro moderní terapii. 
Z důvodu písmene (b) odstavce 1 musí členské 
státy spolupracovat pod vedením výkonného 
ředitele agentury, aby zajistily, že konečné 
složení Výboru pro moderní terapie přiměřeně 
a vyváženým způsobem zahrne příslušné 
vědecké oblasti moderních terapií včetně 
zdravotnických prostředků, tkáňového 
inženýrství, genové terapie, buněčné terapie, 
biotechnologie, farmakovigilance, řízení rizik 
a etiky.

Odůvodnění

Náhradníci ve Výboru pro moderní terapie uvedení v odstavci 1 by měli splňovat stejná 
kritéria vědecké kvalifikace či zkušeností v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapii 
jako jeho členové.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 23 PÍSM. A)

(a) poradit Výboru pro humánní léčivé 
přípravky se všemi údaji získanými při vývoji
léčivého přípravku pro moderní terapii, při 
vytváření stanoviska na jeho jakost, 
bezpečnost a účinnost;

(a) formulovat návrh stanoviska ke kvalitě, 
bezpečnosti a účinnosti léčivých přípravků pro 
moderní terapii předložených k posouzení; 
tento návrh stanoviska bude předložen ke 
schválení Výboru pro humánní léčivé přípravky.
Výbor pro moderní terapie poskytuje 
poradenství Výboru pro humánní léčivé 
přípravky ohledně všech údajů získaných při 
vývoji takového přípravku;

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie by měl být složen z těch nejlepších odborníků členských států. 
Jejich odbornost by proto měla být základem všech stanovisek ohledně přípravků navržených 
CHMP.
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Pozměňovací návrh 31
ČL. 23 PÍSM. AA) (nové)

(aa) poradit Výboru pro humánní léčivé 
přípravky ohledně změn uvedených v čl. 4 
odst. 2 a v článcích 8, 19 a 24;

Odůvodnění

Hodnocení léčivých přípravků pro moderní terapii často vyžaduje velmi specifické expertizy 
a k tomu účelu se vytváří specializovaný Výbor pro moderní terapie. Je proto logické, aby měl
tento specializovaný výbor poradní roli při postupu komitologie při změnách příloh a dalších 
technických požadavků.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 23 PÍSM. EA) (nové)

(ea) poskytovat poradenství o postupech 
vědeckého poradenství uvedených v článku 17;

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie by měl být složen z těch nejlepších odborníků členských států. 
Jejich odbornost by tedy měla být zaměřena na poradenství ohledně léčivých přípravků pro 
moderní terapii.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 23 PÍSM. EB) (nové)

(eb) poskytovat poradenství ohledně klasifikace 
přípravků uvedené v článku 18.

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie by měl být složen z těch nejlepších odborníků členských států.
Jejich odbornost by tedy měla být zaměřena na doporučení ohledně léčivých přípravků pro 
moderní terapii.

Pozměňovací návrh 34
ČLÁNEK 24

Komise postupem podle čl. 26 odst. 2 změní 
přílohy I až IV tohoto nařízení tak, aby se 
přizpůsobila vědeckému a technickému vývoji.

Komise postupem podle čl. 26 odst. 2 změní 
přílohy II až IV tohoto nařízení tak, aby se 
přizpůsobila vědeckému a technickému vývoji.
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Odůvodnění

Příloha I obsahuje základní a zásadní vymezení. Proto by neměla podléhat změnám 
prostřednictvím postupu projednávání ve výborech. Pokud budou třeba nějaké změny 
vzhledem k vědeckému pokroku, měly by být přijaty postupem spolurozhodování, s plnou 
účastí Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 35
ČLÁNEK 25

Do pěti let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost zveřejní Komise obecnou zprávu 
o jeho používání, jež bude zahrnovat obsáhlé 
informace o různých typech léčivých 
přípravků pro moderní terapii registrovaných 
podle tohoto nařízení.

Do pěti let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost zveřejní Komise obecnou zprávu 
o jeho používání, jež bude zahrnovat obsáhlé 
informace o různých typech léčivých 
přípravků pro moderní terapii registrovaných 
podle tohoto nařízení a o používání 
a účincích opatření uvedených v kapitole 6 
tohoto nařízení a v článku 9, v čl. 14 odst. 9 
a čl. 70 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004.
Na základě této zprávy může Komise 
navrhnout změny tohoto nařízení 
a nařízení (ES) č. 726/2004.

Odůvodnění

Zpráva o uplatňování tohoto nařízení by se měla zabývat celou oblastí působnosti stávajícího 
nařízení, včetně pobídkových opatření pro MSP, zrychlených postupů schvalování a 
odvolacího řízení. Na základě této zprávy by měla Komise znovu posoudit stávající ustanovení 
a předložit návrhy jejich zlepšení, a to i s cílem harmonizovat různá ustanovení a postupy, 
které se v současné době v EMEA používají.

Pozměňovací návrh 36
ČL. 26 ODST. 2A (nový)

2a. Komise zajistí, že informace související 
s navrženými opatřeními budou všem 
zúčastněným stranám k dispozici v náležité 
době.

Odůvodnění

To je nezbytné k zajištění, aby odvětví a další zúčastněné subjekty byly ve vypracování 
sekundární právní úpravy, ale i pokynů zapojeny už od počátku. Toto pojetí bylo již v právní 
úpravě Společenství zavedeno (viz čl. 15 odst. 5 směrnice 2004/22/ES ze dne 21. března 2004 
o měřících přístrojích).
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Pozměňovací návrh 37
ČL. 27 BOD 2

Příloha bod 1a (Nařízení (ES) č. 726/2004)

„1a. Léčivé přípravky pro moderní terapii 
definované nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. […/ (nařízení o léčivých 
přípravcích pro moderní terapii)].

„1a. Léčivé přípravky pro moderní terapii 
definované nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. […/ (nařízení o léčivých 
přípravcích pro moderní terapii)], kromě 
léčivých přípravků pro moderní terapii pro 
autologní či zamýšlené použití, jež jsou 
vyráběny a dodávány výhradně v jednom 
členském státě a pro něž členský stát počítal
s postupem rozhodnutí o registraci jakožto 
s alternativou na období pěti let po rozhodnutí 
o registraci na vnitrostátní úrovni. Poté je 
v rámci centralizovaného postupu třeba podat 
žádost o obnovení s tím účinkem, že po 
obnovení se vnitrostátní rozhodnutí o registraci 
stane centralizovaným rozhodnutím 
o registraci.

Odůvodnění

Ke zjednodušení stádia vstupu na trh pro mnohé MSP, jež chtějí své přípravky prodávat pouze 
v jednom členském státě, by pro přípravky prodávané na vnitrostátní úrovni mělo být 
umožněno udělit rozhodnutí o registraci na vnitrostátní úrovni.
Toto vnitrostátní rozhodnutí o registraci by mělo být omezeno na období pěti let.
Po první pětileté lhůtě může obnovení proběhnout prostřednictvím centralizovaného 
rozhodnutí o registraci.

Pozměňovací návrh 38
ČL. 28 PÍSM. 1

Čl. 3 odst. 7 (směrnice 2001/83/ES)

„7. jakýkoli léčivý přípravek pro moderní terapii 
ve smyslu definice v nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […/ (nařízení 
o léčivých přípravcích pro moderní terapii)], 
který je kompletně připraven a používán v jedné 
nemocnici na základě lékařského předpisu pro 
jednotlivého pacienta.

„7. jakýkoli léčivý přípravek pro moderní terapii 
ve smyslu definice v nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […/ (nařízení 
o léčivých přípravcích pro moderní terapii)], 
který je kompletně připraven v jedné nemocnici 
jednorázově na základě specifického, 
nestandardizovaného a nepatentovaného 
postupu a používán v nemocnici tak, aby byl 
v souladu s jednotlivým lékařským předpisem
pro jednotlivého pacienta.

Odstavce 1 a 2 se nevztahují na léčivé 
přípravky pro moderní terapii.
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Odůvodnění

Výjimky dané směrnicí 2001/83/ES umožňují lékárnám připravovat léčivé přípravky v souladu 
s lékařským předpisem, aniž by to bylo v souladu s právní úpravou o léčivých přípravcích. 
Tato výjimka by rovněž dala možnost lékárnám při nemocnicích vyrábět výrobky tkáňového 
inženýrství rutinně a za použití standardizovaných metod. Tento pozměňovací návrh je proto 
zásadní, neboť zajišťuje, že jsou z tohoto nařízení vyloučeny přípravky vyráběné jednorázově.

Pozměňovací návrh 39
ČL. 28 BOD 2

Čl. 4 odst. 5 (směrnice 2001/83/ES)

„5. Touto směrnicí a všemi nařízeními v ní 
uvedenými zůstává nedotčeno uplatňování 
vnitrostátních právních předpisů zakazujících 
nebo omezujících použití jakéhokoli 
specifického typu lidských nebo živočišných 
buněk či prodej, dodání nebo použití léčivých 
přípravků obsahujících tyto buňky, složených 
z těchto buněk nebo odvozených z těchto buněk. 
Členské státy sdělí Komisi znění dotyčných 
vnitrostátních právních předpisů.“

„5. Touto směrnicí a všemi nařízeními v ní 
uvedenými zůstává nedotčeno uplatňování 
vnitrostátních právních předpisů zakazujících 
nebo omezujících použití jakéhokoli 
specifického typu lidských nebo živočišných 
buněk či prodej, dodání nebo použití léčivých 
přípravků obsahujících tyto buňky, složených 
z těchto buněk nebo odvozených z těchto buněk 
z etických důvodů. Členské státy sdělí Komisi 
znění dotyčných vnitrostátních právních 
předpisů. Komise zveřejní výsledky ve veřejném 
rejstříku.“

Odůvodnění

Členské státy by si měly ponechat práva na zákaz či povolení přípravků z etických důvodů
vycházejících z postojů daného členského státu. Komise by měla být průhledným způsobem 
členskými státy informována, které přípravky budou povoleny k uvedení na trh s cílem 
umožnit výrobcům konzultovat oficiální seznam.

Pozměňovací návrh 40
ČLÁNEK 29

1. Léčivé přípravky pro moderní terapii, které 
jsou legálně na trhu Společenství v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
s právními předpisy Společenství v době vstupu 
tohoto nařízení v platnost, musí nejpozději do 
2 let od vstupu tohoto nařízení v platnost 
splňovat podmínky tohoto nařízení.

1. Pro léčivé přípravky pro moderní terapii jiné 
než výrobky tkáňového inženýrství, které jsou 
legálně na trhu Společenství v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
s právními předpisy Společenství v době vstupu 
tohoto nařízení v platnost, musí být nejpozději 
do 5 let od vstupu tohoto nařízení v platnost
zapsána žádost o rozhodnutí o registraci.

2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 297/95 se u žádostí o registraci léčivých 
přípravků pro moderní terapii zmíněných 
v odstavci 1 neplatí agentuře žádný poplatek.

2. Pro výrobky tkáňového inženýrství, které 
jsou legálně na trhu Společenství v souladu 
s vnitrostátními právními předpisy nebo 
s právními předpisy Společenství v době vstupu 
v platnost technických požadavků uvedených 
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v článku 8, musí být do 5 let od vstupu těchto 
technických požadavků uvedených v článku 
8 zapsána žádost o rozhodnutí o registraci.
3. Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 297/95 se u žádostí o registraci léčivých 
přípravků pro moderní terapii zmíněných 
v odstavci 1 neplatí agentuře žádný poplatek.

Odůvodnění

Plánované přechodné dvouleté období je příliš krátké, protože samotná délka klinických 
zkoušek v mnoha případech tuto navrhovanou lhůtu překračuje.
Žadatel by dále měl mít odpovědnost pouze za datum zapsání žádosti, a ne za zpoždění 
způsobená agenturou/příslušnými vnitrostátními orgány či problémy v průběhu fáze 
hodnocení. V jiném případě by pacienti byli o tyto významné nové léčivé přípravky připraveni.

Pozměňovací návrh 41
ČLÁNEK 30

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie.

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým 
dnem po vyhlášení v Úředním věstníku 
Evropské unie

Použije se od [3 měsíce po svém vstupu 
v platnost].

2. Použije se od *, s výjimkou výrobků 
tkáňového inženýrství.
3. V souvislosti s výrobky tkáňového inženýrství 
se toto nařízení použije od data, kdy vstoupí 
v platnost všechny požadavky uvedené 
v článcích 4, 5 a 8.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských státech.

4. Toto nařízení je závazné v celém rozsahu 
a přímo použitelné ve všech členských státech.

___________
* 3 měsíce po vstupu této směrnice v platnost.

Odůvodnění

Toto je třeba k zohlednění různých časových rámců potřebných k použití nařízení a směrnice. 
Tento návrh uznává, že režim léčiv nemůže být ve stávající podobě uplatněn pro výrobky 
tkáňového inženýrství. Je proto důležité, aby bylo nařízení použitelné jen tehdy, kdy se 
všechny směrnice, jež mění, také používají.



AD\619879CS.doc 23/23 PE 371.930v02-00

CS

POSTUP

Název Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) 
č. 726/2004

Referenční údaje KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD)
Příslušný výbor ENVI
Výbor, který zaujal stanovisko

Datum oznámení na zasedání
ITRE
30.11.2005

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání

ne

Navrhovatel
Datum jmenování

Giles Chichester
20.6.2006

Předchozí navrhovatel Pia Elda Locatelli
Projednání ve výboru 20.3.2006 3.5.2006 20.6.2006
Datum přijetí 20.6.2006
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

27
17

0
Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Renato Brunetta, Jerzy Buzek, Joan 
Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Umberto Guidoni, András Gyürk, Rebecca Harms, 
Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne 
Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus 
Maldeikis, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Umberto Pirilli, 
Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild 
Rothe, Andres Tarand, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Catherine 
Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras 
Roca, Dominique Vlasto

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

María del Pilar Ayuso González, Dorette Corbey, Peter Liese, Vittorio 
Prodi, John Purvis, Esko Seppänen

Náhradník(ci) (čl 178 odst. 2) 
přítomný(í) při závěrečném hlasování
Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

Před závěrečným hlasováním uvedla Pia Elda Locatelli, že vzhledem 
k přijatým pozměňovacím návrhům v této záležitosti změnila své 
původní stanovisko, a proto již nemůže pokračovat jako 
navrhovatelka. Výbor pak jmenoval navrhovatelem svého předsedu, 
Gilese Chichestera.


