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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise usiluje o regulované uvádění přípravků, které jsou založeny na buněčné 
a genové terapii a na tkáňovém inženýrství, na evropský trh. Význam těchto přípravků 
v moderní medicíně roste, neboť zřejmě pomohou mnoha pacientům, avšak v případě 
nevhodné regulace může dojít k vážným zdravotním rizikům. Zvláště pro oblast tkáňového 
inženýrství neexistuje harmonizovaný evropský přístup. 

Návrh Komise obecně všechny zainteresované strany vítají, ale během veřejné diskuse 
a rozprav ve výborech Parlamentu vyplynulo, že je naprosto nezbytné některé body vyjasnit, 
aby byl návrh právně soudržný, aby byla vyloučena možnost různých výkladů, aby byl návrh 
lépe sladěn s platnými právními předpisy a aby byla zajištěna práva Parlamentu. Výbor pro 
právní záležitosti proto předkládá několik pozměňovacích návrhů.

1. Práva Evropského parlamentu v postupu komitologie

Komise ve svém návrhu předpokládá, že téměř všechny důležité otázky budou projednávány 
v postupu komitologie. Je důležité, aby v této vysoce politické otázce byla chráněna práva 
Parlamentu. Parlament by měl mít právo přezkoumat a zablokovat rozhodnutí přijatá v této 
oblasti. Je nepřípustné, že článek 8 návrhu nařízení odkazuje na postup komitologie, ačkoli 
Komise Parlamentu nepředložila ani návrh adekvátních technických požadavků. Evropské 
orgány právě uzavřely novou dohodu o postupu komitologie, která rovnoměrněji rozdělí
jejich pravomoci. Předložený pozměňovací návrh zatím zavádí postup, který posílí úlohu 
Parlamentu.

2. Právní jistota v otázce subsidiarity

Byla uzavřena dohoda, podle níž by Evropská unie neměla harmonizovat právní předpisy 
týkající se užívání lidských zárodků a lidských embryonálních kmenových buněk. Komise 
navrhuje, aby byly legislativní pravomoci členských států zaručeny v čl. 28 odst. 2. Toto 
opatření však není adekvátní a mohlo by být zpochybněno u Soudního dvora, neboť 
způsobuje vážné problémy ve spojitosti s právním základem tohoto návrhu. Nelze vyloučit, že 
navrhované nařízení zavede úplnou harmonizaci předpisů. Čl. 28 odst. 2 by proto 
představoval nesourodou část, což by mohlo vést i k porušení práva Společenství. 

Výbor z tohoto důvodu navrhuje, aby embryonální kmenové buňky byly v článku 1 vyjmuty 
z působnosti nařízení. Tímto způsobem by se vyjasnilo, že opatření v těchto citlivých
oblastech nebudou harmonizována. Kromě toho je třeba čl. 28 odst. 2 přeformulovat  tak, aby 
se zdůraznilo, že členské státy mohou nadále podle článku 30 Smlouvy o ES zakázat nebo 
omezit používání, prodej a uvádění na trh lidských a živočišných buněk i léčivých přípravků, 
které tyto buňky obsahují nebo jsou z nich složeny či odvozeny.

3. V zájmu harmonizace se stávajícími právními předpisy EU by předložený návrh 
Komise neměl povolovat některé technologie, které jsou zakázány jinými evropskými 
právními předpisy. 

Nehledě na pravomoci členských států a na rychlý vývoj některých odvětví by v oblasti 
lidských práv a ústavního práva neměly existovat žádné kompromisy. Je nutné respektovat 
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zásadu neobchodovatelnosti s lidským tělem. Úmluva z Ovieda a Charta základních práv 
chrání nedotknutelnost lidské osobnosti. Vytváření hybridů lidí a zvířat nebo chimér je 
v rozporu se zásadou nedotknutelnosti lidské osobnosti a důstojnosti. Zásahy do lidské 
zárodečné linie jsou v Úmluvě z Ovieda výslovně uvedeny jako hrozba pro lidskou 
důstojnost. Směrnice 2001/20/ES vyjímá přípravky, jež zasahují do lidské zárodečné linie, 
z klinických pokusů a podle směrnice 98/44/ES je nelze patentovat, protože i hybridy lidí 
a zvířat jsou chápány jako ohrožení veřejného pořádku.

4. Aby bylo zajištěno dobrovolné a bezplatné darování lidských tkání a buněk je nutné 
změnit směrnici 2004/23/ES.

V přímě souvislosti s moderními terapiemi, které podléhají rychlému vývoji, a s přípravky, 
pro něž je ve zvýšené míře zapotřebí lidských tkání a buněk, musí členské státy v souladu se 
zásadou neobchodovatelnosti s lidským tělem zajistit dobrovolné a bezplatné darování a odběr 
lidských buněk a tkání. Je proto třeba změnit směrnici 2004/23/ES tak, aby odpovídala 
účelům navrženého nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
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

Návrh nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o léčivých přípravcích pro moderní 
terapii a o změně směrnice 2001/83/ES,
nařízení (ES) č. 726/2004 a směrnice 
2004/23/ES

Odůvodnění

Je třeba upravit název návrhu nařízení, protože je změněna i směrnice 2004/23/ES (viz 
pozměňovací návrh 45).

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 6
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(6) Regulace léčivých přípravků pro 
moderní terapii na úrovni Společenství by si 
neměla odporovat s rozhodnutími členských 
států týkajících se povolení používat 
specifické typy lidských buněk jako 
například embryonálních kmenových buněk 
nebo živočišných buněk. Rovněž by neměla 
být dotčena platnost vnitrostátních právních 
předpisů zakazujících nebo omezujících 
prodej, dodání nebo použití léčivých 
prostředků obsahujících, složených nebo 
odvozených z těchto buněk.

(6) Platné právní předpisy o používání 
určitých typů buněk, jako jsou např. 
embryonální kmenové buňky, se v 
členských státech značně liší. Regulace 
léčivých přípravků pro moderní terapii na 
úrovni Společenství by si neměla odporovat 
s rozhodnutími členských států týkajících se 
povolení používat specifické typy lidských 
buněk jako například embryonálních 
kmenových buněk nebo živočišných buněk. 
Rovněž by neměla být dotčena platnost 
vnitrostátních právních předpisů 
zakazujících nebo omezujících prodej, 
dodání nebo použití léčivých prostředků 
obsahujících, složených nebo odvozených z 
těchto buněk. Nadto nelze určit, zda a 
případně kdy dosáhne výzkum těchto buněk 
takové úrovně, kdy by mohly být komerční 
přípravky vyrobené na jejich bázi uvedeny 
na trh. Kvůli respektování hlavních zásad 
vnitřního trhu a v zájmu jeho řádného 
fungování a zajištění právní jistoty by se 
toto nařízení mělo vztahovat pouze na 
buněčné produkty, které mohou být v blízké 
budoucnosti skutečně uvedeny na trh a 
které nevyvolávají zásadní kontroverzi. 

Odůvodnění

Právním základem tohoto nařízení (článek 95 Smlouvy o ES) je opatření na harmonizaci 
jednotného trhu. Není zamýšleno pro případy, kdy mají být zachovány značné odlišnosti 
vnitrostátních právních předpisů (srov. Evropský soudní dvůr, věc C-376/98). Je tudíž 
nezbytné, aby byly z působnosti tohoto nařízení vyňaty přípravky, při jejichž výrobě jsou 
používány kontroverzní materiály a na něž se z tohoto důvodu mají nadále vztahovat odlišná 
legislativní ustanovení členských států. Každopádně není pravděpodobné, že produkty na bázi 
těchto materiálů budou v dohledné době způsobilé pro uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 7A (nový)

(7a) Toto nařízení plně respektuje zákaz 
využívat lidské tělo a jeho části za účelem 
finančního zisku, jak stanovuje Charta 
základních práv Evropské unie jako 
nezadatelnou minimální ochranu a jak je 
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zdůrazněno i v usneseních Evropského 
parlamentu ze dne 10. března 2005 
o obchodování s lidskými vajíčky1 a ze dne
26. října 2005 o patentech pro
biotechnologické vynálezy2. Za tímto 
účelem je nezbytné zajistit, aby darování
tkání a buněk bylo dobrovolné a bezplatné 
a aby byl jejich odběr prováděn na 
neziskovém základě. Dobrovolné a 
bezplatné darování tkáně a buněk také 
přispívá k zajištění vysokých 
bezpečnostních standardů pro tkáně a 
buňky a tím i k ochraně lidského zdraví.
______________________
1  Úř. věst. C 320 E, 15.12.2005, s. 251.
2 Texty přijaté tohoto dne, P6_TA(2005)0407

Odůvodnění

Rychlý vývoj v oblasti biotechnologie a biomedicíny nesmí probíhat na úkor ochrany lidských 
práv. Tato práva, z nichž jedním z nejvýznamnějších je právo na nedotknutelnost lidské 
osobnosti, jsou stanovena v Úmluvě z Ovidea i v Chartě základních práv. Tyto normy by měly 
být dodržovány zvláště u léčivých přípravků pro moderní terapii na bázi tkání a buněk jakožto 
velmi inovačních nových výrobků. V této souvislosti je dobrovolné a bezplatné darování 
a odběr tkání a buněk na nevýdělečném základě klíčovým principem, který by měl být ve 
Společenství bezpodmínečně respektován.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 7b(nový)

(7b) Směrnice 2001/20/ES1 zakazuje 
pokusy v oblasti genové terapie, které 
modifikují zárodečnou linii genetické 
identity dané osoby. Směrnice 98/44/ES2

stanovuje, že postupy za účelem modifikace 
lidské zárodečné linie genetické identity 
nesmí být patentovatelné. Aby byla 
zajištěna právní soudržnost, mělo by toto 
nařízení zakázat registraci veškerých 
přípravků, které modifikují zárodečnou 
linii genetické identity lidských 
bytostí.Výjimku z tohoto zákazu by měly 
tvořit přípravky určené k léčbě rakoviny 
pohlavních žláz.

_______________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
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2001/20/ES 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 přípravků (Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001, s. 
34).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů (Úř. věst. L 213, 
30. 7. 1998, s. 13).

Odůvodnění
Články 1 a 13 Úmluvy z Ovidea jasně stanovují, že modifikace dědičné informace genetické 

identity ohrožuje lidskou důstojnost. Přípravky, které nejsou řádně klinicky testovány podle 
směrnice 2001/20/ES, ani nejsou patentovatelné podle směrnice 98/44/ES, by neměly být 
v rámci tohoto nařízení způsobilé pro udělení registrace. Mělo však být možné získat 
evropskou registraci pro přípravky k léčbě rakoviny pohlavních žláz.

Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 7c (nový)

(7c) Toto nařízení by mělo zakázat veškeré 
povolování přípravků odvozených od 
hybridů lidí a zvířat či chimér nebo 
obsahují-li tkáně či buňky odvozené od 
hybridů lidí a zvířat či chimér. Toto 
ustanovení nevylučuje transplantaci 
somatických zvířecích buněk nebo tkání do 
lidského těla k léčebným účelům, pokud tím 
nejsou zasaženy zárodečné linie.

Odůvodnění

Články 1 a 3 Charty základních práv Evropské unie zdůrazňují, že musí být respektována 
fyzická a psychická integrita osoby a lidská důstojnost. Vytváření hybridů lidí a zvířat nebo 
chimér ohrožuje právo na celistvost osobnosti a lidskou důstojnost. Z tohoto důvodu by toto 
nařízení nemělo povolovat žádné přípravky obsahující hybridy lidí a zvířat nebo chiméry, ani 
přípravky, které z nich jsou odvozeny. Nemělo by však vylučovat xenotransplantaci pro 
terapeutické účely, pokud nenaruší zarodečnou linii.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Hodnocení léčivých přípravků pro 
moderní terapii často vyžaduje velmi 
specifickou expertizu, která přesahuje 

(9) Hodnocení léčivých přípravků pro 
moderní terapii často vyžaduje velmi 
specifickou expertizu, která přesahuje 
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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. Kromě toho 
lze Výbor pro moderní terapie konzultovat
pro hodnocení jakéhokoli léčivého 
přípravku, u něhož je třeba vědecké 
expertizy spadající do příslušnosti tohoto 
výboru.

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 byl odpovědný za přípravu návrhu 
stanoviska týkajícího se kvality, bezpečnosti 
a účinnosti každého léčivého přípravku pro 
moderní terapii ke konečnému schválení, 
které provádí Výbor pro humánní léčivé 
přípravky agentury. 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 k velmi specifickému a jedinečnému charakteru léčivých přípravků pro moderní 
terapii je v rámci EMEA zřízen Výbor pro moderní terapie, jehož členy jsou kvalifikovaní 
a zkušení odborníci v tomto vysoce inovativním a rychle se rozvíjejícím oboru. Tato nová 
instituce by proto měla být odpovědná za přípravu návrhu stanoviska o kvalitě, bezpečnosti 
a účinnosti každého přípravku ke konečnému schválení, které provádí Výbor pro humánní 
léčivé přípravky. Tento výbor by měl být navíc konzultován pro hodnocení dalších přípravků 
spadajících do jeho kompetence.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

9a. Výbor pro moderní terapie by měl 
poskytovat poradenství Výboru pro 
humánní léčivé přípravky ohledně toho, zda 
přípravek splňuje definici léčivého 
přípravku pro moderní terapie.

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým odborným znalostem v oblasti léčivých přípravků pro moderní 
terapii by měl Výbor pro moderní terapie pomáhat Výboru pro humánní léčivé přípravky při 
klasifikaci toho, zda je určitý výrobek léčivým přípravkem pro moderní terapii, či nikoli.

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Výbor pro moderní terapie by měl (10) Výbor pro moderní terapie by měl 
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shromáždit nejlepší dostupné expertizy 
léčivých přípravků moderních terapií 
provedených Společenstvím. Složení 
Výboru pro moderní terapie by mělo zajistit 
patřičné pokrytí vědeckých oblastí 
spojených s moderními terapiemi, včetně 
genové terapie, buněčné terapie, tkáňového 
inženýrství, zdravotnických prostředků, 
farmakovigilance a etiky. Měly by být 
zastoupeny i asociace pacientů a chirurgů, 
které mají zkušenosti s léčivými přípravky 
pro moderní terapii.

shromáždit nejlepší dostupné expertizy 
léčivých přípravků moderních terapií 
provedených Společenstvím. Složení 
Výboru pro moderní terapie by mělo zajistit 
patřičné pokrytí vědeckých oblastí 
spojených s moderními terapiemi, včetně 
genové terapie, buněčné terapie, tkáňového 
inženýrství, zdravotnických prostředků, 
farmakovigilance a etiky.Měly by být 
zastoupeny i asociace pacientů a lékařů, 
které mají zkušenosti s léčivými přípravky 
pro moderní terapii. 

Odůvodnění

V zájmu zpřesnění je třeba použít odborný výraz.

Pozměňovací návrh 9
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 bude vypuštěn v souvislosti s vložením nového bodu odůvodnění 7a) 
a nových článků 3a a 2a.

Pozměňovací návrh 10
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 

(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 
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přípravky. Dále je třeba vytvořit specifické 
pokyny pro léčivé přípravky pro moderní 
terapii, které by řádně odrážely příslušný 
charakter jejich výrobního procesu.

přípravky, a v případě potřeby musí být
přizpůsobena zvláštní povaze těchto 
přípravků. Dále je třeba vytvořit specifické 
pokyny pro léčivé přípravky pro moderní 
terapii, které by řádně odrážely příslušný 
charakter jejich výrobního procesu.

Odůvodnění

Léčivé přípravky pro moderní terapii se vyznačují specifickými vlastnostmi, které je značně 
odlišují od tradičních léčivých přípravků. To vede k významným rozdílům při jejich výrobě
(např. v čl. 11.4 směrnice pro správnou výrobní praxi se požaduje, aby byly vzorky sérií 
dokončených produktů uchovávány jeden rok po uplynutí data spotřeby. U některých 
kategorií léčivých přípravků pro moderní terapii je však obtížné stanovit datum spotřeby.).

Pozměňovací návrh 11
Bod odůvodnění 28

(28) Směrnice 2001/83/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se 
stanoví postupy Společenství pro registraci 
humánních léčivých přípravků a dozor nad 
nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura 
pro léčivé přípravky by měly být 
odpovídajícím způsobem změněny,

(28) Směrnice 2001/83/ES a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 ze dne 31. března 2004, kterým se 
stanoví postupy Společenství pro registraci 
humánních léčivých přípravků a dozor nad 
nimi a kterým se zřizuje Evropská agentura 
pro léčivé přípravky a zavádí směrnice 
2004/23/ES, by měly být odpovídajícím 
způsobem změněny,

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je předložen v návaznosti na vložení nového článku 28a, který 
upravuje směrnici 2004/23/ES o tkáních a buňkách.

Pozměňovací návrh 12
Článek 1a (nový)

Článek 1 a
Výjimky

Toto nařízení se nevztahuje na léčivé 
přípravky pro moderní terapii, které 
obsahují nebo jsou odvozeny z lidských 
embryonálních buněk, plodových buněk, 
prvotních zárodečných buněk a buněk z 
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nich odvozených.

Odůvodnění

Právním základem tohoto nařízení (článek 95 Smlouvy o ES) je opatření na harmonizaci 
jednotného trhu. Není zamýšleno pro případy, kdy mají být zachovány značné odlišnosti 
vnitrostátních právních předpisů (srov. Evropský soudní dvůr, věc C-376/98).

Pozměňovací návrh 13
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 je při definování kombinovaného léčivého přípravku pro moderní 
terapii nejdůležitějším kritériem životaschopnost jeho buněčné či tkáňové složky. V zájmu 
bezpečnosti pacientů a vysoké úrovně hodnocení výrobku by měl být kombinovaný přípravek 
vždy řazen mezi léčivé přípravky pro moderní terapii, jestliže obsahuje životaschopné tkáně 
nebo buňky.

Pozměňovací návrh 14
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 vzhledem k 
účinku uvedených zdravotnických 
prostředků.

Odůvodnění

Kombinovaný přípravek by měl být vždy považován za léčivý přípravek pro moderní terapii, 
jestliže obsahuje neživotaschopné buňky nebo tkáně, které působí na lidský organismus 
účinkem, jež je považován za primární pro prostředek daného přípravku.

Pozměňovací návrh 15
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ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. DA) (nové)

da) chimérou se rozumí:
- embryo, do něhož byla zavedena buňka 
jakékoli jiné formy života než lidského; 
nebo
- embryo jiné formy života než lidského, do 
něhož byla zavedena lidská buňka; nebo 
- embryo, které obsahuje buňky více než 
jednoho embrya, plodu či lidské bytosti;

Odůvodnění

Tato definice se zavádí pro účely čl. 3 písm. c) platného nařízení.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. DB) (nové)

db) hybridem se rozumí:
- lidské vajíčko, které bylo oplodněno 
spermatem jiné formy života než lidské;
- vajíčko jiné formy života než lidské, které 
bylo oplodněno lidským spermatem;
- lidské vajíčko, do něhož bylo zavedeno 
buněčné jádro jiné formy života než lidské;
- vajíčko jiné formy života než lidské, do 
něhož bylo zavedeno jádro z lidské buňky; 
nebo
- lidské vajíčko nebo vajíčko jiné formy 
života než lidské, které nicméně obsahuje 
haploidní sadu chromozomů jak lidské 
formy života, tak i jiné formy života než 
lidské.

Odůvodnění

Tato definice se zavádí pro účely čl. 3 písm. c) platného nařízení. Pramen: Canadian assisted 
human reproduction act (kanadský akt o asistované lidské reproukci) 2004.

Pozměňovací návrh 17
ČLÁNEK 3

Obsahují-li léčivé přípravky pro moderní 
terapii lidské buňky nebo tkáně, darování, 
odběr a vyšetřování těchto buněk nebo tkání 

Obsahují-li léčivé přípravky pro moderní 
terapii lidské buňky nebo tkáně, darování, 
odběr a vyšetřování těchto buněk nebo tkání 
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musí probíhat v souladu s ustanoveními 
směrnice 2004/23/ES.

musí probíhat v souladu s ustanoveními 
směrnice 2004/23/ES. Výbor pro humánní 
léčivé přípravky Evropské agentury pro 
léčivé přípravky (dále jen agentury) ověří 
záruky (nebo dokumentaci) držitele 
registrace týkající se dobrovolného a 
bezplatného darování tkání a buněk v 
souladu s ustanoveními směrnice 
2004/23/ES.

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 3A (nový)

Článek 3a
Zákaz obchodování s lidským tělem a jeho 

částmi 

Pokud léčivý přípravek pro moderní terapii 
obsahuje lidské buňky nebo tkáně, každé
stadium postupu registrace se provádí 
v souladu se zásadou neobchodovatelnosti 
s lidským tělem nebo jeho částmi. Z tohoto 
důvodu a pro účely tohoto nařízení členské 
stát zajistí, že:
- darování lidských buněk a tkání bude 
prováděno dobrovolně, bezplatně a na 
základě svobodné vůle dárce bez úhrady, 
vyjma kompenzace; a
- tkáně a buňky nebudou odebírány na 
ziskovém základě.

Odůvodnění

Rychlý vývoj v oblasti biotechnologie a biomedicíny nesmí probíhat na úkor ochrany lidských 
práv. Tato práva, z nichž jedním z nejvýznamnějších je právo na nedotknutelnost lidské 
osobnosti, jsou stanovena ve směrnici o patentech, v úmluvě z Ovidea a v Chartě základních 
práv.

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 3B (nový)

Článek 3b
Zákaz přípravků modifikujících lidskou

zárodečnou linii
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Žádnému přípravku, který modifikuje
zárodečnou linii genetické identity lidských 
bytostí, nesmí být udělena registrace,
s výjimkou přípravků určených k léčbě 
rakoviny pohlavních žláz.

Odůvodnění
Články 1 a 13 Úmluvy z Ovidea jasně stanovují, že modifikace dědičné informace genetické 

identity ohrožuje lidskou důstojnost. Přípravky, které nejsou řádně klinicky testovány podle 
směrnice 2001/20/ES, ani nejsou patentovatelné podle směrnice 98/44/ES, by neměly být 
v rámci tohoto nařízení způsobilé pro udělení registrace, s výjimkou přípravků k léčbě 
rakoviny.

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 3c (nový)

Článek 3c

Zákaz přípravků odvozených od hybridů 
lidí a zvířat nebo od chimér

Přípravkům odvozeným od hybridů lidí a 
zvířat nebo chimér nebo přípravkům 
obsahujícím tkáně či buňky, které pocházejí 
z hybridů lidí a zvířat nebo z chimér  nebo 
jsou od nich odvozeny, nesmí být udělena 
registrace. Toto ustanovení nevylučuje 
transplantaci somatických zvířecích buněk 
nebo tkání na lidské tělo k léčebným 
účelům, pokud tím nejsou zasaženy 
zárodečné linie.

Odůvodnění

Články 1 a 3 Charty základních práv Evropské unie zdůrazňují, že musí být respektována 
fyzická a psychická integrita osoby a lidská důstojnost. Vytváření lidských a zvířecích hybridů 
nebo chimér ohrožuje právo na celistvost osobnosti a lidskou důstojnost. Kromě toho 
směrnice 98/44/ES o právní ochraně biotechnologických vynálezů zdůrazňuje, že produkce 
chimér ze zárodečných buněk nemůže být patentovatelná. Z tohoto důvodu by neměly být 
povoleny žádné přípravky obsahující takové tkáně a buňky, ani přípravky od nich odvozené.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 5 ODST. -1 (nový)
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V souladu s postupem uvedeným v čl. 26 
odst. 2 Komise změní směrnici 2003/94/ES 
tak, aby zohlednila specifické vlastnosti 
léčivých přípravků pro moderní terapii a 
zejména výrobků tkáňového inženýrství.

Odůvodnění

Léčivé přípravky pro moderní terapii se vyznačují specifickými vlastnostmi, které je značně 
odlišují od tradičních léčivých přípravků. To vede k významným rozdílům při jejich výrobě 
(např. v čl. 11.4 směrnice pro správnou výrobní praxi se požaduje, aby byly vzorky sérií 
dokončených produktů uchovávány jeden rok po uplynutí data spotřeby. U některých 
kategorií léčivých přípravků pro moderní terapii je však obtížné stanovit datum spotřeby.).

Pozměňovací návrh 22
ČLÁNEK 7A (nový)

Článek 7a
Zvláštní požadavky na přípravky obsahující 

živočišné buňky 

Kromě požadavků stanovených v tomto 
nařízení a jeho přílohách bude přípravkům 
obsahujícím jiné buňky nebo tkáně než 
lidské udělena registrace jen za 
předpokladu, že bude zaručeno, že 
nezapříčiní problémy s identifikací 
endogenních retrovirů ve vnějších buňkách 
a u příjemce, možný vznik nových virů, 
možné reakce imunitního systému nebo 
možný vznik rakoviny.

Odůvodnění

Právním základem tohoto nařízení (článek 95 Smlouvy o ES) je opatření na harmonizaci 
jednotného trhu. Není zamýšleno pro případy, kdy mají být zachovány značné odlišnosti 
vnitrostátních právních předpisů (srov. Evropský soudní dvůr, věc C-376/98). Je tudíž 
nezbytné, aby byly z působnosti tohoto nařízení vyňaty přípravky, při jejichž výrobě jsou 
používány eticky kontroverzní materiály a na něž se z tohoto důvodu mají nadále vztahovat 
odlišná legislativní ustanovení členských států. Každopádně není pravděpodobné, že produkty 
na bázi těchto materiálů budou v dohledné době způsobilé pro uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 9 ODST. 2

2. Zpravodaj nebo spolupracující zpravodaj 2. Zpravodaj nebo spolupracující zpravodaj 
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určený Výborem pro humánní léčivé 
přípravky podle čl. 62 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí být členem Výboru pro 
moderní terapie. Tento člen bude pracovat 
jako zpravodaj nebo spolupracující 
zpravodaj i pro Výbor pro moderní terapie.

určený Výborem pro humánní léčivé 
přípravky podle čl. 62 nařízení (ES) č. 
726/2004 musí být členem Výboru pro 
moderní terapie, musí být navržen Výborem 
pro moderní terapie a mít zvláštní odborné 
znalosti daného přípravku. Tento člen bude 
pracovat jako zpravodaj nebo spolupracující 
zpravodaj i pro Výbor pro moderní terapie.

Odůvodnění

V zájmu zajištění nejvyšší možné odbornosti by měl být zpravodaj nebo spolupracující 
zpravodaj určený Výborem pro humánní léčivé přípravky navržen Výborem pro moderní 
terapie a měl by mít konkrétní odborné znalosti daného přípravku.

Pozměňovací návrh 24
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 poskytnutý Výborem 
pro moderní terapie podle odstavce 1 musí 
být včas zaslán předsedovi Výboru pro 
humánní léčivé přípravky, aby byly splněny 
časové limity stanovené v čl. 6 odst. 3 nebo 
v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004.

Odůvodnění

Vzhledem k velmi specifickému a jedinečnému charakteru léčivých přípravků pro moderní 
terapii je v rámci EMEA zřízen Výbor pro moderní terapie, jehož členy jsou kvalifikovaní a 
zkušení odborníci v tomto vysoce inovativním a rychle se rozvíjejícím oboru. Tato nová 
instituce by proto měla být odpovědná za přípravu návrhu stanoviska o kvalitě, bezpečnosti a 
účinnosti každého přípravku ke konečnému schválení, které provádí Výbor pro humánní 
léčivé přípravky. Návrh stanoviska by měl být předložen včas, aby mohly být rovněž splněny 
časové limity stanovené v čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004.

Pozměňovací návrh 25
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. Jestliže jsou přípravky pacientům
aplikovány výhradně lékaři, může být 
souhrn údajů o přípravku podle článku 11 
směrnice 2001/83/ES použit jako příbalová 
informace.
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Odůvodnění

Jelikož se převážná většina léčivých přípravků pro moderní terapii nedostane do rukou 
pacientů, ale je aplikována přímo lékaři, informace o léčbě, zejména v případě autologních 
přípravků, musí být sděleny pacientovi ještě před zahájením odběru výchozího materiálu. 
Proto by mělo být umožněno použít souhrn údajů o přípravku jako příbalovou informaci. 
Vzhledem k tomu, že se balení nedostane do rukou pacienta, může být povinná konzultace 
s cílovou skupinou pacientů vypuštěna.

Pozměňovací návrh 26
ČL. 15 ODST. 2 PODODSTAVEC 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, bude 
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.

Odůvodnění

V zájmu zajištění účinnosti systému řízení rizika by měla mít Komise povinnost vyžadovat 
provedení nezbytných opatření, objeví-li se důvody k obavám.

Pozměňovací návrh 27
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 70 % pro ostatní žadatele.

Odůvodnění

Toto nařízení se snaží přimět a malé a střední podniky k vývoji léčivých přípravků pro 
moderní terapii a podporovat je v tomto úsilí. Je proto nezbytné zavést pro MSP slevy na 
poplatcích za vědecké poradenství. 5 % ze základního poplatku, který musejí hradit MSP, je 
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symbolická částka, jejímž účelem je zabránit zneužívání zcela bezplatného systému. Navíc 
v zájmu podpory žadatelů, kteří neodpovídají kritériím MSP, a v zájmu zajištění 
konkurenceschopnosti celého odvětví, by se měla na všechny podniky bez ohledu na jejich 
velikost vztahovat sleva 70 %.

Pozměňovací návrh 28
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

Navrhovaný pozměňovací návrh předpokládá, že žadatel dostane jasnou odpověď ohledně 
zařazení příslušného výrobku včas, čímž se usnadní plánování firem a další vývoj výrobku.

Pozměňovací návrh 29
ČLÁNEK 19A (nový)

Článek 19a
Pobídky pro malé a střední 
biotechnologické podniky

1. Výrobci léčivých přípravků pro moderní 
terapii, kteří nemají více než 500 
zaměstnanců a jejichž obrat nepřesahuje 
100 milionů EUR nebo jejichž celková 
bilance nepřesahuje 70 milionů EUR, jsou 
způsobilí pro všechny pobídky, které jsou 
poskytovány malým a středním podnikům 
v souladu s doporučením Komise 
2003/361/ES1.

2. Totéž platí pro podniky, v nichž mají jiné 
podniky až 50% účast, jestliže tyto podniky 
investují více než 15 % svého ročního 
obratu do činností výzkumu a vývoje.
_______________
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1 Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36.

Odůvodnění

Pro řadu mladých biotechnologických podniků je obtížné splňovat kritéria pro malé a střední 
podniky. Jedním z důvodů je, že nákup nebo prodej patentu či základní technologie může 
vytvořit značný jednorázový obrat, který překračuje stávající hranice. Dalším důvodem je, že 
mnohé podniky nesplňují platná kritéria nezávislosti (účast pod 25 %), protože se sdružují
s dalšími podniky. Tyto problémy jsou pravděpodobně nejzávažnější pro biotechnologické 
podniky. Těmto podnikům by přesto měly být finanční podmínky usnadněny.

Pozměňovací návrh 30
ČLÁNEK 19B (nový)

Článek 19b
Snížení registračních poplatků

1. Pokud žadatel může doložit zvláštní
veřejný zájem Společenství o léčivé 
přípravky pro moderní terapii nebo pokud 
je očekávaná návratnost investic po 
uvedení tohoto přípravku na trh malá, 
registrační poplatky se sníží o 50 %.

2. Odstavec 1 se rovněž vztahuje na 
poplatky účtované agenturou za činnosti  
prováděné v prvním roce po udělení 
registrace pro léčivý přípravek.

3. V případě malých a středních podniků
nebo podniků, které nemají více než 500 
zaměstnanců a jejichž obrat nepřesahuje 
100 milionů EUR nebo jejichž celková 
bilance nepřesahuje 70 milionů EUR, se 
odstavec 1 bez časového omezení rovněž 
vztahuje na poplatky účtované agenturou
za činnosti  prováděné po udělení 
registrace.

4. V případě podniku, v němž mají jiné 
podniky až 50% účast a který investuje více 
než 15 % svého ročního obratu do výzkumu 
a vývoje, se odstavec 1 bez časového 
omezení rovněž vztahuje na poplatky 
účtované agenturou za činnosti  prováděné 
po udělení registrace.
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Odůvodnění

Snížení poplatků za registrace je nezbytné v případě léčivých přípravků pro moderní terapii
sloužících veřejným zájmům, jako je tomu u léků pro vzácná onemocnění, nebo v případě, kdy 
jsou žadateli malé a střední podniky. Pro tyto přípravky a podniky představuje centralizovaný 
postup značnou administrativní zátěž, která by měla být ulehčena minimalizací poplatků. 
Uvedené snížení nákladů je rovněž nutné v případě autologních léčivých přípravků pro 
moderní terapii a přípravků pro zamýšlené použití, protože tyto přípravky mohou být uvedeny 
na trh jen v omezené míře.

Pozměňovací návrh 31
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) čtyři členové stanovení Komisí na základě 
veřejné výzvy o projevení zájmu, dva z nich 
zastupují lékaře a dva z nich zastupují 
sdružení pacientů.

Odůvodnění

V zájmu zpřesnění je potřeba použít odborný termín.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM. C) A PÍSM. CA) (nové)

(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;

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;

Odůvodnění

Aby byly pokryty všechny lékařské obory, jichž by se moderní terapie mohly týkat, měly by být 
ve Výboru pro moderní terapie zastoupeny obecnější lékařské odbornosti, tj. doktoři
medicíny. Jmenováním náhradníků bychom navíc rádi zajistili trvalé zastoupení zúčastněných 
skupin. Jmenování těchto členů a jejich náhradníků by mělo probíhat v konzultaci 
s Evropským parlamentem.



AD\624265CS.doc 21/29 PE 374.450v02-00

CS

Pozměňovací návrh 33
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 Výboru pro moderní terapie uvedení v odstavci 1 budou splňovat stejná kritéria 
vědecké odbornosti či zkušenosti v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapii jako jeho
členové.

Pozměňovací návrh 34
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 ohledně 
kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých 
přípravků pro moderní terapii ke 
konečnému schválení Výborem pro 
humánní léčivé přípravky a poradit mu se 
všemi údaji získanými při vývoji takového
přípravku; 

Odůvodnění

Vzhledem k velmi specifickému a jedinečnému charakteru léčivých přípravků pro moderní 
terapii je v rámci EMEA zřízen Výbor pro moderní terapie, jehož členy jsou kvalifikovaní 
a zkušení odborníci v tomto vysoce inovativním a rychle se rozvíjejícím oboru. Tato nová 
instituce by proto měla být odpovědná za přípravu návrhu stanoviska o kvalitě, bezpečnosti 
a účinnosti každého přípravku ke konečnému schválení, které provádí Výbor pro humánní 
léčivé přípravky. Tento výbor by měl být navíc konzultován pro hodnocení dalších přípravků 
spadajících do jeho kompetence.
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Pozměňovací návrh 35
ČL. 23, PÍSM. AA) (nové)

aa) v souladu s článkem 18 poskytovat 
poradenství Výboru pro humánní léčivé 
přípravky ohledně toho, zda přípravek 
splňuje definici léčivého přípravku pro 
moderní terapie;

Odůvodnění

Vzhledem ke specifickým odborným znalostem v oblasti léčivých přípravků pro moderní 
terapii by měl Výbor pro moderní terapie pomáhat Výboru pro humánní léčivé přípravky při 
klasifikaci toho, zda je určitý výrobek léčivým přípravkem pro moderní terapii, či nikoli.

Pozměňovací návrh 36
ČL. 23 ODST. 1A (nový)

Při přípravě návrhu stanoviska ke 
konečnému schválení Výborem pro 
humánní léčivé přípravky usiluje Výbor pro 
moderní terapie o dosažení vědecké shody. 
Nelze-li shody dosáhnout, přijme Výbor pro 
moderní terapie postoj většiny členů. 
V návrhu stanoviska se zmíní odlišné 
postoje a důvody, o něž se tyto postoje 
opírají.

Odůvodnění

V zájmu zajištění transparentního postupu během přípravy návrhu stanoviska by měl Výbor 
pro moderní terapie stanovit jasný rozhodovací postup. Proto navrhujeme, aby bylo dosaženo 
vědecké shody jeho členů.

Pozměňovací návrh 37
ČLÁNEK 24

Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 změní 
přílohy I až IV tohoto nařízení tak, aby se 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
vývoji.

Komise postupem podle čl. 25 odst. 2 změní 
přílohy II až IV tohoto nařízení tak, aby se 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
vývoji.

Odůvodnění

V příloze I je uvedena základní a nejvýznamnější definice. Zastáváme proto názor, že by 
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neměla být upravována v rámci postupu komitologie. Pokud by v důsledku vědeckého vývoje 
byly nezbytné jakékoli změny, měly by být přijímány postupem spolurozhodování za plné 
účasti Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 38
ČLÁNEK 25

Podávání zpráv

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.

Podávání zpráv
a hodnocení

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.

Komise v této zprávě rovněž zhodnotí vliv 
technického pokroku na provádění tohoto 
nařízení a případně předloží legislativní 
návrh na přepracování jeho rozsahu tak, 
aby zahrnulo nové terapie s výjimkou 
genové terapie, buněčné terapie a 
tkáňového inženýrství.

Odůvodnění

Vědecký pokrok může umožnit využívání nových terapií, které se nezakládají na genové a 
buněčné terapii, ani na tkáňovém inženýrství. Je v zájmu pacientů, aby tyto terapie byly 
v budoucnu zahrnuty do nařízení, aby mohla být výsledným přípravkům udělena evropská 
registrace.

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 25A (nový)

Článek 25a
Komise předloží nejpozději do konce roku 
2007 legislativní návrh, který zajistí, že se i 
na kosmetické přípravky obsahující lidské 
nebo zvířecí buňky nebo tkáně budou 
vztahovat příslušné právní předpisy 
Společenství. 

Odůvodnění

Přestože již byly kosmetické přípravky obsahující lidské nebo zvířecí buňky nebo tkáně 
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uvedeny na trh, nevztahuje se na ně právo Společenství. Tato regulační mezera musí být 
odstraněna.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 26 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

2. Má-li být zahájen postup podle tohoto 
odstavce, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovením 
článku 8 uvedeného rozhodnutí.

2. Má-li být zahájen postup podle tohoto 
odstavce, aniž by byl dotčen článek 26a,
použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s přihlédnutím k ustanovením 
článku 8 uvedeného rozhodnutí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je předložen v návaznosti na vložení nového článku 26a, který je 
uveden níže.

Pozměňovací návrh 41
ČLÁNEK 26A (nový)

Článek 26a
Aniž jsou dotčena již přijatá prováděcí 
opatření, bude účinnost ustanovení tohoto 
nařízení, která vyžadují přijetí technických 
pravidel, změn a rozhodnutí, pozastavena
nejpozději dne 1. dubna 2008. Na základě 
návrhu Komise mohou Evropský parlament 
a Rada obnovit příslušná ustanovení 
v souladu s postupem stanoveným v článku 
251 Smlouvy a za tím účelem je 
přezkoumají před uplynutím výše uvedené 
lhůty.
První odstavec bude účinný do doby, než 
bude nahrazen novou dohodou
o komitologii.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je předložen na přechodnou dobu, než bude přijat nový postup 
komitologie, který zajistí větší kontrolu ze strany Parlamentu.
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Pozměňovací návrh 42
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)*]
s výjimkou léčivých přípravků pro moderní 
terapii pro autologní nebo zamýšlené 
použití, které jsou vyráběny a distribuovány 
výhradně v jednom členském státě a pro 
které tento členský stát stanoví po dobu pěti 
let následujících po udělení registrace na 
vnitrostátní úrovni vnitrostátní postup pro 
udělení registrace v souladu s kritérii 
tohoto nařízení. Po jejím uplynutí je nutné
předložit v rámci centralizovaného postupu 
žádost o jediné obnovení s tím, že po 
obnovení se vnitrostátní registrace stane 
centrální registrací.

Odůvodnění

Aby bylo mnohým malým a středním podnikům usnadněno uvedení jejich přípravku na trh, 
který je určen jen pro jeden členský stát, měla by být pro přípravky uváděné na vnitrostátní 
trh umožněna registrace na vnitrostátní úrovni. Tato vnitrostátní registrace by měla být 
omezena na dobu pěti let. Její obnovení po uplynutí prvního pětiletého období může být 
provedeno v rámci centralizované registrace.

Pozměňovací návrh 43
ČLÁNEK 28 BOD 2

„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 na základě 
článku 30 Smlouvy o založení Evropského 
společenství.”
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Odůvodnění

Protože se v případě tohoto nařízení jedná o částečně harmonizační opatření, mělo by být 
jasně stanoveno, že se členské státy mohou při uvádění některých léčivých přípravků na své 
trhy odvolat na článek 30 Smlouvy. Povinnost informovat Komisi o vnitrostátních právních 
předpisech, kterou stanovuje čl. 95 odst. 4 Smlouvy o ES,  je na místě, pokud se jedná o plně 
harmonizační opatření na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 44
ČLÁNEK 28 A (nový)

Čl. 2 odst. 1 (směrnice 2004/23/EC)

Článek 28a

Změna směrnice 2004/23/ES

V čl. 2 odst. 1 směrnice 2004/23/ES se 
druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud jsou tyto vyráběné přípravky 
pokryty jinými právními předpisy 
Společenství, bude se tato směrnice 
vztahovat pouze na darování, odběr a 
testování.  Ustanovení této směrnice, které 
se týkají darování, odběru a testování, se 
však nedotknou zvláštních ustanovení 
obsažených v jiných právních předpisech 
Společenství.“

Odůvodnění

Podle platných právních předpisů by mělo být darování, odběr a testování lidských tkání a 
buněk v souladu s vysokými standardy pro kvalitu a bezpečnost, aby byla zaručena velmi 
účinná ochrana lidského zdraví ve Společenství. Dále musí být zajištěno, aby se 
neobchodovalo s lidským tělem, ani s jeho částmi. Pro účely tohoto nařízení jsou proto 
členské státy bezpodmínečně povinny zajistit dobrovolné a bezplatné darování a odběr tkání 
a buněk na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh 45
ČL. 29 ODST. 1

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

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 
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nejpozději do 2 let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost splňovat podmínky tohoto 
nařízení. 

době vstupu tohoto nařízení v platnost, je 
třeba předložit žádost o registraci nejpozději
pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Předpokládané přechodné období dvou let je příliš krátké, protože jen klinické testy překročí
v mnoha případech navrhovanou lhůtu. Žadatel by navíc měl být odpovědný pouze za datum 
předložení žádosti, a nikoli za zpoždění způsobená agenturou/vnitrostátními příslušnými 
orgány nebo za problémy v průběhu hodnocení. Jinak by pacienti mohli být připraveni o tyto 
důležité nové léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh 46
ČL. 29 ODST. 1A (nový)

1a. Pro výrobky tkáňového inženýrství, 
které jsou legálně na trhu Společenství
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo s právními předpisy 
Společenství v době, kdy vstoupí v platnost 
technické požadavky uvedené v článku 8, se 
žádost o registraci předloží nejpozději pět 
let po vstupu těchto technických požadavků 
v platnost.

Odůvodnění

Předpokládané přechodné období dvou let je příliš krátké, protože jen klinické testy překročí
v mnoha případech navrhovanou lhůtu. Žadatel by navíc měl být odpovědný pouze za datum 
předložení žádosti, a nikoli za zpoždění způsobená agenturou/vnitrostátními příslušnými 
orgány nebo za problémy v průběhu hodnocení. Jinak by pacienti mohli být připraveni o tyto 
důležité nové léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh 47
PŘÍLOHA II BOD 2.2.

2.2. Kvalitativní a kvantitativní složení 
vyjádřeno v účinných látkách a dalších 
složkách výrobku, jejichž znalost má 
podstatný význam pro správné použití, 
podávání nebo implantaci výrobku. Pokud 
výrobek obsahuje buňky nebo tkáně, je třeba 
uvést podrobný popis těchto buněk nebo 

2.2. Kvalitativní a kvantitativní složení 
vyjádřeno v účinných látkách a dalších 
složkách výrobku, jejichž znalost má 
podstatný význam pro správné použití, 
podávání nebo implantaci výrobku. Pokud 
výrobek obsahuje buňky nebo tkáně, je třeba 
uvést podrobný popis těchto buněk nebo 
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tkání a jejich původ. tkání a jejich původ, včetně informací o 
živočišném druhu, pokud nejsou lidského 
původu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o to, aby potenciální příjemci s různými kulturními 
hodnotami byli před přijetím rozhodnutí náležitě informováni.  

Pozměňovací návrh 48
PŘÍLOHA III PÍSM. B)

b) Popis účinných látek (látky) vyjádřených 
kvalitativně a kvantitativně, je-li-li výrobek 
na bázi buněk nebo tkání, i včetně prohlášení 
„tento výrobek je na bázi buněk lidského / 
živočišného [podle okolností] původu“ spolu 
s krátkým popisem těchto buněk nebo tkání 
a jejich specifického původu;

b) Popis účinných látek (látky) vyjádřených 
kvalitativně a kvantitativně, je-li-li výrobek 
na bázi buněk nebo tkání, i včetně prohlášení 
„tento výrobek je na bázi buněk lidského / 
živočišného [podle okolností] původu“ spolu 
s krátkým popisem těchto buněk nebo tkání 
a jejich specifického původu, včetně 
informací o živočišném druhu, pokud 
nejsou lidského původu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o to, aby potenciální příjemci s různými kulturními 
hodnotami byli před přijetím rozhodnutí náležitě informováni.

Pozměňovací návrh 49
PŘÍLOHA IV BOD (A) PÍSM. iii)

iii) způsoby interakce s jinými léčivými 
přípravky a další způsoby interakce (např. 
alkohol, tabák, potraviny), které mohou 
ovlivnit chování léčivého přípravku

iii) způsoby interakce s jinými léčivými 
přípravky a další způsoby interakce (např. 
alkohol, tabák, potraviny), které mohou 
ovlivnit chování léčivého přípravku, včetně 
informací o živočišném druhu, pokud 
nejsou lidského původu;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o to, aby potenciální příjemci s různými kulturními 
hodnotami byli před přijetím rozhodnutí náležitě informováni.



AD\624265CS.doc 29/29 PE 374.450v02-00

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
JURI
23.3.2006

Užší spolupráce – datum oznámení na 
zasedání

18.5.2006

Navrhovatelka
Datum jmenování

Hiltrud Breyer
19.4.2006

Předchozí navrhovatel(ka)
Projednání ve výboru 30.5.2006 22.6.2006
Datum přijetí 13.7.2006
Výsledek závěrečného hlasování +:

–:
0:

13
8
1

Členové přítomní při závěrečném 
hlasování

Maria Berger, Carlo Casini, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Piia-
Noora Kauppi, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Aloyzas Sakalas, 
Daniel Strož, Diana Wallis, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci přítomní při závěrečném 
hlasování

Hiltrud Breyer, Manuel Medina Ortega, Marie Panayotopoulos-
Cassiotou, Michel Rocard

Náhradníci (čl. 178 odst. 2) přítomní při 
závěrečném hlasování

Sharon Bowles, Esther Herranz García, Mieczysław Edmund 
Janowski, Peter Liese, Maria Martens, Miroslav Mikolášik

Poznámky (údaje, které jsou k dispozici 
jen v jednom jazyce)

...


