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Návrh nařízení (KOM(2005)0567 – C6-0401/2005 – 2005/0227(COD) – pozměňovací akt)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 52
BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Tyto léčivé prostředky pro moderní 
terapii jsou prezentovány jako výrobky 
schopné léčby nebo prevence lidských 
nemocí nebo jako výrobky určené lidem 
používající se k obnově, opravě nebo úpravě 
fyziologických funkcí a projevující se 
farmakologickou, imunologickou nebo 
metabolickou činností. Jedná se o biologické 
léčivé přípravky v rámci znění čl. 1 odst. 2 a 
přílohy I směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků. Z tohoto 
důvodu musí být nezbytným cílem všech 
pravidel pro výrobu, distribuci a použití 

(2) Tyto léčivé prostředky pro moderní 
terapii jsou prezentovány jako výrobky 
schopné léčby nebo prevence lidských 
nemocí nebo jako výrobky určené lidem 
používající se k obnově, opravě nebo úpravě 
fyziologických funkcí a projevující se 
především farmakologickou, imunologickou 
nebo metabolickou činností. Jedná se o 
biologické léčivé přípravky v rámci znění 
čl. 1 odst. 2 a přílohy I směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 
6. listopadu 2001 o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků. 
Z tohoto důvodu musí být nezbytným cílem 
všech pravidel pro výrobu, distribuci a 
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ochrana veřejného zdraví. použití ochrana veřejného zdraví.

Or. en

(am 48 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD – Medical Devices Directives) vytváří 
regulační rámec, který se přizpůsobuje kontrole prostředků obsahujících výrobky tkáňového 
inženýrství nebo z nich vyrobených. Jestliže některý výrobek tkáňového inženýrství spadá do 
definice „zdravotnického prostředku“ v článku 1 MDD (a jeho použití tak není primárně 
farmakologické, imunologické nebo metabolické), bude se řídit směrnicí MDD, i když může 
být zapotřebí dalších specifických požadavků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 3A (nový)

(3a) Z důvodů právní jistoty je třeba, aby 
směrnice, o něž se opírá tento návrh, 
zejména směrnice 2004/27/ES o 
humánních léčivých přípravcích1, směrnice 
2004/23/ES2 a 2006/17/ES3 o lidských 
tkáních a buňkách a směrnice Komise 
2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, kterou se 
stanoví zásady a podrobné pokyny pro 
správnou klinickou praxi týkající se 
hodnocených humánních léčivých 
přípravků a také požadavky na povolení 
výroby či dovozu takových přípravků4, byly 
provedeny v příslušných lhůtách nebo co 
nejrychleji všemi členskými státy;

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/27/ES ze dne 31. března 2004, kterou se mění 
směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých přípravků 
(Úř. věst. L 136 ze dne 30. 4. 2004, s. 34).
2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení 
jakostních a bezpečnostních norem pro darování, 
odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, 
skladování a distribuci lidských tkání a buněk 
(Úř. věst. L 102 ze dne 7. 4. 2004, s. 48).
3 Směrnice Komise 2006/17/ES ze dne 8. února 



AM\645919CS.doc 3/59 PE 382.323v03-00
Externí překlad

CS

2006, kterou se provádí směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité 
technické požadavky na darování, opatřování a 
vyšetřování lidských tkání a buněk (Úř. věst. L 38 ze 
dne 9. 2. 2006, s. 40).
4 Úř. věst. L 91 ze dne 9. 4. 2005, s. 13.

Or. fr

(upravený am 50 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Odůvodňuje sám sebe.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 54
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) Toto nařízení představuje lex specialis, 
jenž zavádí dodatečná ustanovení 
k ustanovením, která byla stanovena ve 
směrnici 2001/83/ES. Oblastí působnosti 
tohoto nařízení by měla být regulace 
léčivých přípravků pro moderní terapii, 
které jsou určeny k umístění na trh ve 
členských státech, ať už jsou připraveny 
průmyslově, nebo vyrobeny způsobem 
zahrnujícím průmyslový proces, což je 
v souladu s celkovou oblastí působnosti 
farmaceutických právních předpisů 
Společenství stanovenou v hlavě II 
směrnice 2001/83/ES. Léčivé přípravky pro 
moderní terapii, jež jsou kompletně 
vyrobené v nemocnici pro jednorázové 
použití specifickým, nestandardizovaným a 
nepatentovaným postupem a používané  
v nemocnici v souladu s jednotlivým
lékařským předpisem pro jednotlivého 
pacienta v rámci výhradní profesionální 
odpovědnosti lékaře nebo za účelem 
klinického výzkumu, by měly být vyloučeny 
z oblasti působnosti tohoto nařízení.

Or. en
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Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že toto nařízení představuje ve vztahu ke směrnici 2001/83/ES lex 
specialis, neboť zavádí dodatečné požadavky specifické pro léčivé přípravky pro moderní 
terapii. Rozsah působnosti tohoto nařízení je celý rozsah právní úpravy farmacie, jak ji 
stanoví směrnice 2001/83/ES. Jestliže nemocnice nebo jiné instituce připravují přípravky za 
použití zavedených metod pro potřeby léčby pacientů v rámci běžného postupu, měly by 
postupovat v souladu s ustanoveními tohoto nařízení. Jestliže však nemocnice vytvářejí léčivé 
přípravky pro moderní terapii pro výzkumné účely nebo výjimečně či jednorázově, nemusejí 
se řídit centralizovaným postupem udělování registrace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 55
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) Toto nařízení představuje lex specialis, 
jenž zavádí dodatečná ustanovení 
k ustanovením, která jsou stanovena ve 
směrnici 2001/83/ES. Oblastí působnosti 
tohoto nařízení by měla být regulace 
léčivých přípravků pro moderní terapii, 
které 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 nemocničním 
zařízení a neziskově, v souladu s lékařským 
předpisem pro jednotlivého pacienta, by 
měly být vyloučeny z oblasti působnosti 
tohoto nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme vyloučit z rozsahu působnosti tohoto nařízení léčivé přípravky pro moderní 
terapii, které jsou vyráběny a používány v nemocničním zařízení. To by umožňovalo například 
zřízení vnitrostátní sítě excelence buněčných terapií a terapií tkáňového inženýrství v rámci 
vnitrostátních zdravotnických systémů. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 56
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(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) Cílem tohoto nařízení je pouze odstranit 
některá omezení volného pohybu léčivých 
přípravků pro moderní terapii. 
Neharmonizuje všechny aspekty 
regulačních režimů členských států v této 
oblasti. Některá omezení proto zůstávají 
tímto nařízením nedotčena a mohou být 
zachována v souladu s článkem 30 
Smlouvy. 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. 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. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mají právo se odvolat na článek 30 Smlouvy, jestliže chtějí zakázat nebo omezit 
volný pohyb zboží, např. léčivých přípravků na svém trhu, z důvodů veřejné morálky, veřejné 
politiky nebo veřejné bezpečnosti. Článek 30 se však uplatňuje jen tehdy, není-li regulační 
opatření plně harmonizující. Musí být proto jasně zdůrazněno, že toto nařízení je 
harmonizujícím opatřením jen zčásti. Tento přístup je v souladu s přístupem Výboru pro 
právní záležitosti k článku 1A (novému).

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland, Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott

Pozměňovací návrh 57
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Toto nařízení plně respektuje zákaz 
využívání lidského těla a jeho částí za 
účelem finančního zisku, stanovený jako 
bezpodmínečná minimální ochrana 
v Listině základních práv Evropské unie a 
dále zdůrazněný v usnesení Evropského 
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parlamentu ze dne 10. března 2005 o 
obchodu s lidskými vajíčky1. Pro dosažení 
tohoto cíle je nezbytné zajistit, aby 
dárcovství tkání a buněk bylo dobrovolné a 
bezplatné a aby jejich získávání probíhalo 
na neziskovém základě. Dobrovolné a 
bezplatné dárcovství tkání a buněk rovněž 
přispívá k vysoké míře bezpečnosti tkání a 
buněk a tím i celého lidského těla.
1 Úř. věst. C 320 E, 15. 12. 2005, s. 251.

Or. en

(am 53 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Rychlý rozvoj v biotechnologii a biomedicíně nesmí ohrožovat ochranu základních práv. Tato 
práva, z nich jedno z nejdůležitějších představuje právo na integritu osobnosti, stanoví 
Oviedská úmluva i Listina základních práv Evropské unie. Tyto normy by měly být 
dodržovány zejména u léčivých přípravků pro moderní terapii na bázi lidských tkání a buněk 
jakožto vysoce inovativních nových přípravků. V tomto kontextu představuje dobrovolné a 
bezplatné dárcovství a získávání na neziskovém základě klíčové zásady, které by měly být 
závazně dodržovány v celém Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 58
BOD ODŮVODNĚNÍ 7A (nový)

(7a) Toto nařízení plně respektuje zákaz 
využívání lidského těla a jeho částí za 
účelem finančního zisku, jak se stanoví 
jako bezpodmínečná minimální ochrana 
v Listině základních práv Evropské unie a 
je dále zdůrazněno v usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 10. března 2005 o 
obchodu s lidskými vajíčky1. Pro dosažení 
tohoto cíle je nezbytné zajistit, aby 
dárcovství tkání a buněk bylo dobrovolné a 
bezplatné a aby jejich získávání probíhalo 
na neziskovém základě. Dobrovolné a 
bezplatné dárcovství tkání a buněk rovněž 
přispívá k vysoké míře bezpečnosti tkání a 
buněk a tím i celého lidského těla.
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1 Úř. věst. C 320 E, 15. 12. 2005, s. 251.

Or. en

(am 53 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Rychlý rozvoj v biotechnologii a biomedicíně nesmí ohrožovat ochranu základních práv. Tato 
práva, z nich jedno z nejdůležitějších tvoří právo na integritu osobnosti, stanoví Oviedská 
úmluva i Listina základních práv Evropské unie. Tyto normy by měly být dodržovány zejména 
u léčivých přípravků pro moderní terapii na bázi lidských tkání a buněk jakožto vysoce 
inovativních nových přípravků. V tomto kontextu představují dobrovolné a bezplatné 
dárcovství a získávání na neziskovém základě klíčové zásady, které by měly být závazně 
dodržovány v celém Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 59
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

(7b) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 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 
přípravků1 , zakazuje klinická hodnocení 
povahy genové terapie, která vedou 
k modifikaci genetické identity subjektu. 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/44/ES ze dne 6. července 1998 o právní 
ochraně biotechnologických vynálezů2

stanoví, že způsoby modifikace zárodečné 
linie genetické identity lidských bytostí jsou 
nepatentovatelné. V zájmu právní 
soudržnosti by mělo toto nařízení zakázat 
jakékoli povolování přípravků, které mění 
zárodečnou linii genetické identity lidských 
bytostí.
1 Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001, s. 34.
2 Úř. věst. L 213, 30. 7. 1998, s. 13.

Or. en
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(am 5 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 13 Oviedské úmluvy, je lidská důstojnost narušena, jestliže je změněno 
dědictví genetické identity. Přípravky, které nepodléhají klinickým hodnocením podle 
směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se zákonem patentovány podle směrnice 
98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 60
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

(7b) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 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 
přípravků1 zakazuje pokusy s genetickou 
léčbou, které spočívají ve změně zárodečné 
linie genetické identity. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES 
ze dne 6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů2 stanoví, že 
postupy modifikování lidských zárodečných 
linií genetické identity jsou 
nepatentovatelné. V zájmu právní 
soudržnosti by mělo toto nařízení zakázat 
jakékoli povolování přípravků, které mění 
zárodečnou linii genetické identity lidských 
bytostí.
1 Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001, s. 34.
2 Úř. věst. L 213, 30. 7. 1998, s. 13.

Or. en

(am 5 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 13 Oviedské úmluvy, je lidská důstojnost narušena, jestliže je změněno 
dědictví genetické identity. Přípravky, které nepodléhají klinickým hodnocením podle 
směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se zákonem patentovány podle směrnice 
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98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace podle tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi 

Pozměňovací návrh 61
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

(7b) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 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 1 zakazuje pokusy s genetickou 
léčbou, které spočívají ve změně zárodečné 
linie genetické identity. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES 
ze dne 6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů2 stanoví, že 
postupy modifikování lidských zárodečných 
linií genetické identity jsou 
nepatentovatelné. V zájmu právní 
soudržnosti mohou vnitrostátní registraci 
pro přípravky, které mění zárodečné linie 
genetické identity, udílet pouze členské 
státy a ty by neměly být vázány postupy 
vzájemného uznávání podle směrnice 
2001/83/ES.
1 Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001, s. 34.
2 Úř. věst. L 213, 30. 7. 1998, s. 13.

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují genetickou identitu lidských zárodečných linií, které nepodléhají 
ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se 
zákonem patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. O udělení vnitrostátní registrace mohou rozhodovat pouze členské státy. 
Přípravky by proto neměly podléhat vzájemnému uznávání vnitrostátních registrací mezi 
členskými státy podle směrnice 2001/83/ES. 



PE 382.323v03-00 10/59 AM\645919CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předkládá Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 62
BOD ODŮVODNĚNÍ 7B (nový)

(7b) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 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 1 zakazuje pokusy s genetickou 
léčbou, které spočívají ve změně zárodečné 
linie genetické identity. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/44/ES 
ze dne 6. července 1998 o právní ochraně 
biotechnologických vynálezů2 stanoví, že 
postupy modifikování lidských zárodečných 
linií genetické identity jsou 
nepatentovatelné. V zájmu právní 
soudržnosti mohou vnitrostátní registraci 
pro přípravky, které mění zárodečné linie 
genetické identity, udílet pouze členské 
státy a ty by neměly být vázány postupy 
vzájemného uznávání podle směrnice 
2001/83/ES.
1 Úř. věst. L 121, 1. 5. 2001, s. 34.
2 Úř. věst. L 213, 30. 7. 1998, s. 13.

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují genetickou identitu lidských zárodečných linií, které nepodléhají 
ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se 
zákonem patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. O udělení vnitrostátní registrace mohou rozhodovat pouze členské státy. 
Přípravky by proto neměly podléhat vzájemnému uznávání vnitrostátních registrací mezi 
členskými státy podle směrnice 2001/83/ES. 
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Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 63
BOD ODŮVODNĚNÍ 7C (nový)

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

Or. en

(am 6 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 3 Listiny základních práv Evropské unie, musí být tělesná i duševní 
integrita osoby a důstojnost člověka respektována. Vytváření hybridů lidí a zvířat či chimér 
ohrožuje právo na integritu osoby a narušuje lidskou důstojnost. Proto žádným přípravkům 
obsahujícím hybridy lidí a zvířat či chiméry nebo z těchto hybridů či chimér pocházejícím by 
neměla být podle tohoto nařízení udělena registrace. Xenotransplantace k léčebným účelům 
by však neměla být vylučována, jestliže nenarušuje zárodečné linie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 64
BOD ODŮVODNĚNÍ 7C (nový)

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

Or. en
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(am 6 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 3 Listiny základních práv Evropské unie, musí být tělesná i duševní 
integrita osoby a důstojnost člověka respektována. Vytváření hybridů lidí a zvířat nebo 
chimér ohrožuje právo na integritu osoby a narušuje lidskou důstojnost. Proto žádným 
přípravkům obsahujícím hybridy lidí a zvířat nebo chiméry nebo z těchto hybridů či chimér 
pocházejícím by neměla být podle tohoto nařízení udělena registrace. Xenotransplantace 
k léčebným účelům by však neměla být vylučována, jestliže nenarušuje zárodečné linie. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Vittorio Prodi 

Pozměňovací návrh 65
BOD ODŮVODNĚNÍ 7C (nový)

(7c) Vnitrostátní registraci pro přípravky 
odvozené z hybridů lidí a zvířat či z chimér
nebo obsahující tkáně nebo buňky 
odvozené z hybridů lidí a zvířat či z chimér
mohou udílet pouze členské státy a ty by 
neměly být vázány postupy vzájemného 
uznávání podle směrnice 2001/83/ES. Toto 
ustanovení nevylučuje transplantaci 
zvířecích somatických buněk nebo tkání do 
lidského těla z terapeutických důvodů, 
pokud tím nejsou zasaženy zárodečné linie
(např. xenotransplantace).

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze zárodečných buněk není 
patentovatelné. Proto by žádný výrobek obsahující takové tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobený neměl získat registraci Společenství. Pouze členské státy mohou rozhodnout o 
udělení vnitrostátní registrace pro tyto přípravky. Neměly by proto podléhat režimu 
vzájemného uznávání vnitrostátních registrací mezi členskými státy podle směrnice 
2001/83/ES. Avšak xenotransplantace k lékařským účelům by neměly být těmito ustanoveními 
dotčeny, pokud nenarušují zárodečné linie. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 66
BOD ODŮVODNĚNÍ 7C (nový)

(7c) Vnitrostátní registraci pro přípravky 
odvozené z hybridů lidí a zvířat či z chimér
nebo obsahující tkáně nebo buňky 
odvozené z hybridů lidí a zvířat či z chimér
mohou udílet pouze členské státy a ty by 
neměly být vázány postupy vzájemného 
uznávání podle směrnice 2001/83/ES. Toto 
ustanovení nevylučuje transplantaci 
zvířecích somatických buněk nebo tkání do 
lidského těla k léčebným účelům, pokud tím 
nejsou zasaženy zárodečné linie (např. 
xenotransplantace).

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze zárodečných buněk není 
patentovatelné. Proto by žádný výrobek obsahující takové tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobený neměl získat registraci Společenství. Pouze členské státy mohou rozhodnout o 
udělení vnitrostátní registrace pro tyto přípravky. Neměly by proto podléhat režimu 
vzájemného uznávání vnitrostátních registrací mezi členskými státy podle směrnice 
2001/83/ES. Avšak xenotransplantace k lékařským účelům by neměly být těmito ustanoveními 
dotčeny, pokud nenarušují zárodečné linie. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 67
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
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Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme vypustit tento bod odůvodnění v důsledku vložení nového bodu odůvodnění 7a a 
nového článku 3a.

Pozměňovací návrh, který předkládají Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 68
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

Or. en

Odůvodnění

Navrhujeme vypustit tento bod odůvodnění v důsledku vložení nového bodu odůvodnění 7a a 
nového článku 3a.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 69
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. 

(14) Pokud jde o dárcovství lidských tkání a
buněk, musejí být respektovány evropské 
zásady, jako je anonymita dárce i příjemce, 
altruismus dárce a solidarita mezi dárcem a 
příjemcem. Lidské buňky nebo tkáně 
obsažené v léčivých přípravcích pro moderní 
terapii by měly být zásadně získány 
dobrovolným a bezplatným dárcovstvím. 
Členské státy se naléhavě vyzývají, aby 
přijaly veškerá nutná opatření k podpoře 
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výrazného zapojení veřejnosti a 
neziskového odvětví do opatřování lidských 
buněk nebo tkání , neboť dobrovolné a 
bezplatné dárcovství tkáně a buněk se může 
podílet na vysokých bezpečnostních 
standardech pro tkáně a buňky, a tím i na 
ochraně lidského zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 70
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.

(14) Lidské buňky nebo tkáně obsažené 
v léčivých přípravcích pro moderní terapii se 
získávají 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.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zopakovat, že dárcovství buněk či tkání je dobrovolné a bezplatné, a to z důvodu 
koherence se zněním bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 71
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Klinická hodnocení léčivých přípravků 
pro moderní terapii by měla být prováděna 
v souladu s překlenovacími zásadami a 
etickými požadavky stanovenými směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES 
ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 

(15) Klinická hodnocení léčivých přípravků 
pro moderní terapii by měla být prováděna 
v souladu s překlenovacími zásadami a 
etickými požadavky stanovenými směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 2001/20/ES 
ze dne 4. dubna 2001 o sbližování právních 
a správních předpisů členských států 
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týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků. Je však třeba 
stanovit přizpůsobená pravidla přijetím 
směrnice 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, 
kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny 
pro správnou klinickou praxi týkající se 
hodnocených humánních léčivých přípravků 
a také požadavky na povolení výroby nebo 
dovozu takových přípravků, aby byly plně 
respektovány specifické technické vlastnosti 
léčivých přípravků pro moderní terapii.

týkajících se uplatňování správné klinické 
praxe při provádění klinických hodnocení 
humánních léčivých přípravků. Je však třeba 
stanovit přizpůsobená pravidla přijetím 
směrnice 2005/28/ES ze dne 8. dubna 2005, 
kterou se stanoví zásady a podrobné pokyny 
pro správnou klinickou praxi týkající se 
hodnocených humánních léčivých přípravků 
a také požadavky na povolení výroby nebo 
dovozu takových přípravků, aby byly plně 
respektovány specifické technické vlastnosti 
léčivých přípravků pro moderní terapii. Měly 
by být stanoveny specifické výrobní 
požadavky pro hodnocené zdravotnické 
prostředky uplatňované při výrobě léčivých 
přípravků pro moderní terapii pro klinické 
hodnocení prováděné ve stejné nemocnici, 
kde probíhala výroba. Tato pravidla by 
měla zajistit odpovídající časový interval 
mezi jednotlivými klinickými hodnoceními 
(včetně multicentrických klinických 
hodnocení) a koordinovaným pozorováním 
a výměnou informací.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení nepředpokládá žádná ustanovení ohledně výroby léčivých přípravků pro moderní 
terapii, jež mají být použity při klinických hodnoceních, prováděných ve stejné nemocnici, kde 
probíhala uvedená výroba. Klinická hodnocení by navíc měla být prováděna nejbezpečnějším 
možným způsobem (odpovídající časový interval atd.).

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 72
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat 
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o 
zdravotnických prostředcích a směrnice 

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat 
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o 
zdravotnických prostředcích a směrnice 
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Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o 
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a 
bezpečnosti.

Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o 
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a 
bezpečnosti. Při posuzování 
kombinovaného přípravku prováděném 
podle tohoto nařízení by agentura měla 
zohlednit odborný posudek o souladu
s příslušnými základními požadavky 
týkajícími se zdravotnických prostředků 
nebo aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků, vydaný 
oznámeným subjektem v souladu 
s uvedenými směrnicemi.

Or. en

Odůvodnění

Soulad s příslušnými základními požadavky směrnic o zdravotnických prostředcích musí být 
vždy vyhodnocen (buď před předložením agentuře, nebo v rámci hodnocení prováděného 
agenturou) tím subjektem, který je v EU v daném konkrétním oboru považován za odborníka, 
tj. oznámeným subjektem. Jakékoli hodnocení prováděné jinými subjekty, jež není v souladu 
s postupy pro hodnocení zdravotnických prostředků, by mohlo mít za následek neodpovídající 
hodnocení přípravku, čímž by mohla být ohrožena bezpečnost pacientů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 73
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat 
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o 
zdravotnických prostředcích a směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o 
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a 
bezpečnosti.

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat 
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o 
zdravotnických prostředcích a směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o 
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a 
bezpečnosti. Pokud bylo provedeno 
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posouzení zdravotnického prostředku nebo 
aktivního implantovatelného 
zdravotnického prostředku oznámeným 
subjektem v souladu s těmito směrnicemi, 
měla by agentura zohlednit výsledky tohoto 
posouzení v hodnocení kombinovaného 
prostředku, které provádí podle tohoto 
nařízení. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění trvalého využívání široké zkušenosti a odborných znalostí oznámených 
subjektů v oblasti hodnocení zdravotnických prostředků nebo aktivních implantovatelných 
zdravotnických prostředků může oznámený subjekt provést hodnocení zdravotnických 
prostředků nebo aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků, které tvoří součást 
kombinovaného léčivého přípravku pro moderní terapii. V takovém případě má agentura 
zohlednit výsledky těchto posouzení ve svém hodnocení kombinovaného přípravku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 74
BOD ODŮVODNĚNÍ 17

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o
zdravotnických prostředcích a směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a
bezpečnosti.

(17) Léčivé přípravky pro moderní terapii 
mohou zahrnovat zdravotnické prostředky 
nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky. Tyto prostředky musí splňovat
příslušné požadavky směrnice Rady 
93/42/EHS ze dne 14. června 1993 o
zdravotnických prostředcích a směrnice 
Rady 90/385/EHS ze dne 20. června 1990 o
sbližování zákonů členských států týkajících 
se aktivních implantovatelných
zdravotnických prostředků, respektive 
zajištění patřičné úrovně jakosti a
bezpečnosti. Při hodnocení kombinovaného 
přípravku podle tohoto nařízení by měly být 
zohledněny výsledky hodnocení 
zdravotnického prostředku nebo aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku provedeného oznámeným 
subjektem v souladu s těmito směrnicemi.



AM\645919CS.doc 19/59 PE 382.323v03-00
Externí překlad

CS

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem ke svým odborným znalostem a rozsáhlé zkušenosti při posuzování zdravotnických 
prostředků a aktivních implantovatelných zdravotnických prostředků by měly oznámené 
subjekty posuzovat zdravotnické prostředky nebo aktivní implantovatelné zdravotnické 
prostředky obsažené v kombinovaných léčivých přípravcích pro moderní terapii. Agentura by 
měla toto posouzení zahrnout do konečného vědeckého stanoviska o kombinovaném léčivém 
přípravku. Návrh odpovídá návrhu 7 zpravodaje, avšak slova „Jsou-li k dispozici“ jsou 
vypuštěna, neboť výsledky musí být zohledněny v každém případě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 75
BOD ODŮVODNĚNÍ 18

(18) Měla by být stanovena specifická 
pravidla, jež by přizpůsobila požadavky 
směrnice 2001/83/ES, pokud jde o souhrn 
údajů o přípravku, na obalu a příbalové 
informace, technickým specifičnostem 
léčivých přípravků pro moderní terapii.

(18) Měla by být stanovena specifická 
pravidla, jež by přizpůsobila požadavky 
směrnice 2001/83/ES, pokud jde o souhrn 
údajů o přípravku, na obalu a příbalové 
informace, technickým specifičnostem 
léčivých přípravků pro moderní terapii. Tato 
pravidla by měla být plně v souladu 
s právem pacienta znát původ veškerých 
tkání a buněk použitých při přípravě 
léčivých přípravků pro moderní terapii při 
zachování anonymity dárce.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 76
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) Nezbytnými aspekty léčivých přípravků 
pro moderní terapii jsou dlouhodobá 
sledování pacienta a farmakovigilance. 
V případě odůvodnění důvody veřejného 
zdraví musí držitel registrace vytvořit 
vhodný systém řízení rizika k řešení těchto 
aspektů.

(19) Nezbytnými aspekty léčivých přípravků 
pro moderní terapii jsou sledování účinnosti 
a nežádoucích reakcí. Žadatel by proto měl 
ve své žádosti o udělení registrace uvést, 
zda uvažuje o opatřeních k zajištění tohoto 
sledování, a pokud ano, o jakých. V případě 
odůvodnění důvody veřejného zdraví musí 
také držitel registrace vytvořit vhodný 
systém řízení rizika k řešení rizik spojených 
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s léčivými přípravky pro moderní terapii.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí lepší soudržnost se stávajícími farmaceutickými právními 
předpisy a vysokou úroveň farmakovigilance.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 77
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Protože se věda v této oblasti velmi 
rychle rozvíjí, podniky vyvíjející léčivé 
přípravky pro moderní terapii by měly mít 
možnost požadovat vědeckou radu od 
agentury, včetně rady o aktivitách po 
registraci. Jako pobídka by mělo fungovat 
to, že poplatek za vědeckou radu zůstane na 
minimální úrovni.

(21) Protože se věda v této oblasti velmi 
rychle rozvíjí, podniky vyvíjející léčivé 
přípravky pro moderní terapii by měly mít 
možnost požadovat vědeckou radu od 
agentury, včetně rady o aktivitách po 
registraci. Jako pobídka by mělo fungovat 
to, že poplatek za vědeckou radu zůstane na 
minimální úrovni pro malé a střední 
podniky a měl by být omezen i pro ostatní 
žadatele.

Or. en

(am 66 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Toto nařízení se snaží vybídnout a podpořit MSP v rozvoji léčivých přípravků pro moderní 
terapii. Proto je třeba zrušit poplatky za vědeckou radu pro malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 78
BOD ODŮVODNĚNÍ 22

(22) Agentura by měla být zplnomocněna 
poskytovat vědecká doporučení o 
skutečnostech, zda daný výrobek na bázi na 
buněk nebo tkání splňuje vědecká kritéria 
definující léčivé přípravky pro moderní 

(22) Agentura by měla být zplnomocněna 
poskytovat vědecká doporučení o 
skutečnostech, zda daný výrobek na bázi 
genů, buněk nebo tkání splňuje vědecká 
kritéria definující léčivé přípravky pro 
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terapii, aby mohly být co nejdříve 
adresovány otázky ohraničení s jinými 
oblastmi, jako s kosmetickými nebo 
zdravotnickými prostředky, které mohou při 
vývoji vědy vzniknout. 

moderní terapii, aby mohly být co nejdříve 
adresovány otázky ohraničení s jinými 
oblastmi, jako s kosmetickými nebo 
zdravotnickými prostředky, které mohou při 
vývoji vědy vzniknout. Výbor pro moderní 
terapie se svými jedinečnými odbornými 
zkušenostmi by měl v poskytování těchto 
rad sehrávat prvořadou úlohu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke specifické odbornosti v léčivých přípravcích pro moderní terapii by měl Výbor 
pro moderní terapie pomáhat při stanovení, zda je určitý výrobek léčivým přípravkem pro 
moderní terapii, či není.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 79
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Je třeba přijmout nezbytná prováděcí 
opatření k tomuto nařízení v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených Komisi.

(27) Je třeba přijmout nezbytná prováděcí 
opatření k tomuto nařízení v souladu 
s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon
prováděcích pravomocí svěřených Komisi. 
Na přijetí pozměňovacích návrhů 
k přílohám II až IV tohoto nařízení a 
k příloze I směrnice 2001/83/ES by se měl 
vztahovat regulativní postup s kontrolou, 
jak jej stanoví článek 5a uvedeného 
rozhodnutí. Jelikož tato opatření jsou 
nezbytná pro správné používání celého 
regulačního rámce, měly by být přijaty 
urychleně do 9 měsíců po vstupu tohoto 
nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci nebudou schopni vytvářet vývojové protokoly do doby, než budou zveřejněny všechny 
požadavky a dokončeny všechny úpravy směrnice o správné klinické praxi a směrnice o 
správné výrobní praxi. Proto navrhujeme, aby měla Komise k přijetí nezbytných opatření 



PE 382.323v03-00 22/59 AM\645919CS.doc
Externí překlad

CS

lhůtu 9 měsíců. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 80
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) PODODSTAVEC 2A (nový)

Výrobky, které obsahují tkáně a/nebo 
buňky lidského či živočišného původu 
neschopné růstu nebo které jsou výlučně 
z nich vyrobené, a dále ty, které neobsahují 
žádné tkáně nebo buňky schopné růstu a 
jejichž funkce se neprojevuje především 
farmakologickou, imunologickou nebo 
metabolickou činností, jsou z této definice 
vyňaty. 

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD – Medical Devices Directives) vytváří 
regulační rámec, který je snadno uzpůsoben také pro kontrolu prostředků obsahujících 
výrobky tkáňového inženýrství nebo z nich vyrobených. Jestliže některý výrobek tkáňového 
inženýrství spadá do definice „zdravotnického prostředku“ v článku 1 MDD (a tudíž 
nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce v lidském organismu nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo metabolickým účinkem), měl by se řídit směrnicí 
MDD, i když může být zapotřebí dalších specifických požadavků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 81
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. 

- obsahuje buněčnou nebo tkáňovou část.

Or. en
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(am 63 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

V zájmu posílení právní jistoty a bezpečnosti léčivých přípravků pro moderní terapii by měly 
kombinované přípravky spadat pod toto nařízení, jestliže obsahují části buněk nebo tkání.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 82
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, které obsahuje buňky více než 
jednoho embrya, plodu či lidské bytosti.

Or. en

(upravený am 18 just. z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tuto definici navrhujeme pro účely článku 3c tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 83
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, které obsahuje buňky více než 
jednoho embrya, plodu či lidské bytosti.

Or. en
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(upravený am 18 just. z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tuto definici navrhujeme pro účely článku 3c tohoto nařízení. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 84
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 zároveň obsahuje 
haploidní sadu chromozomů z lidské formy 
života i z formy života jiné než lidské.

Or. en

(upravený am 19 just. z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tuto definici navrhujeme pro účely článku 3c tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 85
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. (DB) (nové)
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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 zároveň obsahuje 
haploidní sadu chromozomů z lidské formy 
života i z formy života jiné než lidské.

Or. en

(upravený am 19 just. z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tuto definici navrhujeme pro účely článku 3c tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 86
ČLÁNEK 3

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

Obsahují-li léčivé přípravky pro moderní 
terapii lidské buňky nebo tkáně, darování, 
odběr a vyšetřování těchto buněk nebo tkání 
musí probíhat v souladu s ustanoveními 
směrnice 2004/23/ES, aniž jsou tím dotčena 
podrobnější ustanovení obsažená v tomto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Podle stávající právní úpravy musí být darování, získávání a provádění zkoušek na lidské 



PE 382.323v03-00 26/59 AM\645919CS.doc
Externí překlad

CS

tkáni a buňkách v souladu s vysokými normami kvality a bezpečnosti v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví ve Společenství. Navíc musí být rovněž zajištěno, že lidské tělo nebo 
jeho části nebudou jako takové využívány k obchodním účelům. Pro účely tohoto nařízení 
proto budou mít členské státy povinnost zajistit dobrovolné a bezplatné dárcovství a zajistit, 
že získávání tkáně a buněk bude prováděno na neziskovém základě (nový článek 3A).

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 87
ČLÁNEK 3

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

Obsahují-li léčivé přípravky pro moderní 
terapii lidské buňky nebo tkáně, darování, 
odběr a vyšetřování těchto buněk nebo tkání 
musí probíhat v souladu s ustanoveními 
směrnice 2004/23/ES, aniž jsou tím dotčena 
podrobnější ustanovení obsažená v tomto 
nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Podle stávající právní úpravy musí být darování, získávání a provádění zkoušek na lidské 
tkáni a buňkách v souladu s vysokými normami kvality a bezpečnosti v zájmu zajištění vysoké 
úrovně ochrany zdraví ve Společenství. Navíc musí být rovněž zajištěno, že lidské tělo nebo 
jeho části nebudou jako takové využívány k obchodním účelům. Pro účely tohoto nařízení 
proto budou mít členské státy povinnost zajistit dobrovolné a bezplatné dárcovství a zajistit, 
že získávání tkáně a buněk bude prováděno na neziskovém základě (nový článek 3A).

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 88
ČLÁNEK 3A (nový)

Článek 3a 
Zákaz obchodování s lidským tělem

Pokud léčivý přípravek pro moderní terapii 
obsahuje lidské buňky nebo tkáně, jakékoli 
stadium postupu registrace se provádí 
v souladu se zásadou neobchodovatelnosti 
lidského těla nebo jeho částí jako takových. 
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Za tímto účelem a pro účely tohoto nařízení 
členské státy zajistí, že:
- darování lidských buněk a tkání bude 
prováděno dobrovolně a bezplatně ze 
svobodné vůle dárce bez úhrady kromě 
kompenzace; a
- získávání buněk a tkání bude prováděno 
na neziskovém základě.

Or. en

(am 20 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Rychlý rozvoj v biotechnologii a biomedicíně nesmí ohrožovat ochranu základních práv. Tato 
práva, z nichž jedno z nejdůležitějších tvoří právo na integritu osobnosti, stanoví Oviedská 
úmluva i Listina základních práv Evropské unie. Tyto normy mohou být zachovány jen 
důsledným sledováním všech stadií postupu registrace. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky by proto měla podléhat tomuto specifickému závazku a členské státy by měly zajistit 
dobrovolné a bezplatné darování a zaručit získávání buněk a tkání na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 89
ČLÁNEK 3A (nový)

Článek 3a 
Zákaz obchodování s lidským tělem

Pokud léčivý přípravek pro moderní terapii 
obsahuje lidské buňky nebo tkáně, jakékoli 
stadium postupu registrace se provádí 
v souladu se zásadou neobchodovatelnosti 

lidského těla nebo jeho částí jako takových. 
Za tímto účelem a pro účely tohoto nařízení 
členské státy zajistí, že:
- darování lidských buněk a tkání bude 
prováděno dobrovolně a bezplatně ze 
svobodné vůle dárce bez úhrady kromě 
kompenzace; a
- získávání buněk a tkání bude prováděno 
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na neziskovém základě.

Or. en

(am 20 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Rychlý rozvoj v biotechnologii a biomedicíně nesmí ohrožovat ochranu základních práv. Tato 
práva, z nichž jedno z nejdůležitějších tvoří právo na integritu osobnosti, stanoví Oviedská 
úmluva i Listina základních práv Evropské unie. Tyto normy mohou být zachovány jen 
důsledným sledováním všech stadií postupu registrace. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky by proto měla podléhat tomuto specifickému závazku a členské státy by měly zajistit 
dobrovolné a bezplatné darování a zaručit získávání buněk a tkání na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 90
ČLÁNEK 3A (nový)

Článek 3a 
Zákaz obchodování s lidským tělem

Pokud léčivý přípravek pro moderní terapii 
obsahuje lidské buňky nebo tkáně, jakékoli 
stadium postupu registrace se provádí 
v souladu se zásadou neobchodovatelnosti 
lidského těla nebo jeho částí jako takových. 
Za tímto účelem a pro účely tohoto nařízení 
členské státy zajistí, že:
- darování lidských buněk a tkání bude 
prováděno dobrovolně a bezplatně ze 
svobodné vůle dárce bez úhrady kromě 
kompenzace; a
- získávání buněk a tkání bude prováděno 
na neziskovém základě.

Or. en

(am 20 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Rychlý rozvoj v biotechnologii a biomedicíně nesmí ohrožovat ochranu základních práv. Tato 
práva, z nichž jedno z nejdůležitějších tvoří právo na integritu osobnosti, stanoví Oviedská 
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úmluva i Listina základních práv Evropské unie. Tyto normy mohou být zachovány jen 
důsledným sledováním všech stadií postupu registrace. Evropská agentura pro léčivé 
přípravky by proto měla podléhat tomuto specifickému závazku a členské státy by měly zajistit 
dobrovolné a bezplatné darování a zaručit získávání buněk a tkání na neziskovém základě.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 91
ČLÁNEK 3B (nový)

Článek 3b
Zákaz přípravků, které mění lidské 

zárodečné linie 
Žádnému přípravku, který mění zárodečné 
linie genetické identity lidských bytostí,
nesmí být udělena registrace s výjimkou 
přípravků určených k léčbě rakoviny 
pohlavních žláz.

Or. en

(am 65 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 13 Oviedské úmluvy, je lidská důstojnost narušena, jestliže je změněno 
dědictví genetické identity. Přípravky, které nepodléhají klinickým hodnocením podle 
směrnice 2001/20/ES , ani nemohou být v souladu se zákonem patentovány podle směrnice 
98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace podle tohoto nařízení. Avšak přípravky 
k léčbě rakoviny pohlavních žláz by měly mít možnost získat v EU registraci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 92
ČLÁNEK 3B (nový)

Článek 3b
Zákaz přípravků, které mění lidské 

zárodečné linie 
Žádnému přípravku, který mění zárodečné 
linie genetické identity lidských bytostí,
nesmí být udělena registrace s výjimkou 
přípravků určených k léčbě rakoviny 
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pohlavních žláz.

Or. en

(am 65 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Jak stanoví články 1 a 13 Oviedské úmluvy, je lidská důstojnost narušena, jestliže je změněno 
dědictví genetické identity. Přípravky, které nepodléhají klinickým hodnocením podle 
směrnice 2001/20/ES , ani nemohou být v souladu se zákonem patentovány podle směrnice 
98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace podle tohoto nařízení. Avšak přípravky 
k léčbě rakoviny pohlavních žláz by měly mít možnost získat v EU registraci pro uvedení na 
trh.

Pozměňovací návrh, který předkládají Hiltrud Breyer, Kathy Sinnott, Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 93
ČLÁNEK 3C (nový)

Článek 3c
Zákaz přípravků odvozených z hybridů lidí 

a zvířat či z chimér
Přípravkům odvozeným z hybridů lidí a 
zvířat či z chimér nebo obsahujícím tkáně 
či buňky pocházející z hybridů lidí a zvířat 
či z chimér nebo z nich odvozené nesmí být 
udělena registrace.
Toto ustanovení nevylučuje transplantaci 
somatických živočišných buněk či tkání do 
lidského těla z léčebných důvodů, pokud 
tím nejsou zasaženy zárodečné linie. 

Or. en

(am 22 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tělesná i duševní integrita osoby a důstojnost člověka musí být respektována, jak zdůrazňuje 
Listina základních práv Evropské unie. Vytváření hybridů lidí a zvířat nebo chimér ohrožuje 
právo na integritu osoby a narušuje lidskou důstojnost. Navíc směrnice 98/44/ES o právní 
ochraně biotechnologických vynálezů zdůrazňuje, že výroba chimér ze zárodečných buněk je 
nepatentovatelná. Proto žádným přípravkům obsahujícím tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobeným nesmí být udělena registrace.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Bogusław Sonik

Pozměňovací návrh 94
ČLÁNEK 3C (nový)

Článek 3c
Zákaz přípravků odvozených z hybridů lidí 

a zvířat či z chimér
Přípravkům odvozeným z hybridů lidí a 
zvířat či z chimér nebo obsahujícím tkáně 
či buňky pocházející z hybridů lidí a zvířat 
či z chimér nebo z nich odvozené nesmí být 
udělena registrace.
Toto ustanovení nevylučuje transplantaci 
somatických živočišných buněk či tkání do 
lidského těla z léčebných důvodů, pokud 
tím nejsou zasaženy zárodečné linie. 

Or. en

(am 22 z PR FdR 617323)

Odůvodnění

Tělesná i duševní integrita osoby a důstojnost člověka musí být respektována, jak zdůrazňuje 
Listina základních práv Evropské unie. Vytváření hybridů lidí a zvířat nebo chimér ohrožuje 
právo na integritu osoby a narušuje lidskou důstojnost. Navíc směrnice 98/44/ES o právní 
ochraně biotechnologických vynálezů zdůrazňuje, že výroba chimér ze zárodečných buněk je 
nepatentovatelná. Proto žádným přípravkům obsahujícím tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobeným nesmí být udělena registrace. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 95
ČL. 4 ODST. 1

1. Pravidla stanovená v čl. 6 odst. 7, čl. 9 
odst. 4 a čl. 9 odst. 6 směrnice 2001/20/ES, 
pokud jde o léčivé přípravky genové terapie 
a somato-buněčné terapie, se použijí na 
výrobky tkáňového inženýrství.

1. Pravidla stanovená v čl. 6 odst. 7, čl. 9 
odst. 4 a čl. 9 odst. 6 směrnice 2001/20/ES, 
pokud jde o léčivé přípravky genové terapie 
a somato-buněčné terapie, se nepoužijí na 
výrobky tkáňového inženýrství.

Or. en
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Odůvodnění

Období pro přezkum prodloužené na 180 dní, (jak vyžaduje směrnice o klinických 
hodnoceních) pro léčivé přípravky genové terapie a somato-buněčné terapie by se nemělo 
použít na výrobky tkáňového inženýrství (TEP – tissue-engineered products). Některé uvedené 
přípravky procházejí mnohem jednoduššími a mnohem rychlejšími postupy v rámci stávající 
směrnice o zdravotnických prostředcích, jež jsou plně postačující. Navíc stávající (funkční) 
právní úprava v USA navrhuje pro tyto prostředky jako dostačující dobu 30 dní a nic 
nenaznačuje, že by tento časový rámec byl nedostačující. Navrhuje se proto pro výrobky 
tkáňového inženýrství stejný režim, jaký existuje pro léčivé přípravky pro použití u lidí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 96
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 povolování klinických 
hodnocení a správnou klinickou praxi 
specifickou pro léčivé přípravky pro
moderní terapii a konkrétně výrobky 
tkáňového inženýrství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uznává, že zejména pro výrobky tkáňového inženýrství, pro něž 
dnes neexistuje žádná právní úprava a tedy ani žádné pokyny, je třeba je vytvořit, a to nejen 
s ohledem na správnou klinickou praxi, ale i s ohledem na povolování klinických hodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 97
ČL. 4 ODST 3A (nový)

3a. Každý návrh Komise předložený na 
základě odstavců 2 a 3 tohoto článku včetně 
jakékoli změny se postoupí Výboru pro 
moderní terapie k vypracování stanoviska. 
Každé stanovisko se bez odkladů zveřejní.

Or. fr
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(am 66 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobování textů vývoji vědy, nebudou-li systematicky procházet Parlamentem, 
nesmí ztrácet ze zřetele zájem pacientů. Změna pravidel v oblasti klinických zkoušek a výroby 
léčivých přípravků pro moderní terapii, jak ji zavádí návrh nařízení, je přijatelná pouze tehdy, 
bude-li zajištěna větší transparentnost. Je tedy třeba v nařízení stanovit velmi jasné 
povinnosti Komise, aby informovala o důvodech k přizpůsobování a o rozhodovacích 
procesech a aby byl systematicky zapojován Výbor pro moderní terapie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 98
ČLÁNEK 5

Podrobné pokyny ve shodě se zásadami 
správné výrobní praxe specifické pro léčivé 
přípravky pro moderní terapii budou 
Komisí zveřejněny.

Opatření obsahující zásady a pokyny pro 
správnou výrobní praxi specifickou pro 
výrobky tkáňového inženýrství přijme 
Komise v souladu s postupy stanovenými 
v čl. 26 odst. 2. Při přípravě těchto zásad a 
pokynů se Komise bude radit se zástupci 
dotčeného průmyslového odvětví a dalšími 
odborníky a případně zohlední zásady 
systémů jakosti platné podle směrnic 
90/385/EHS a 93/42/EHS a příslušných 
evropských a mezinárodních standardů a 
norem, které se používají na základě těchto 
směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Stávající zásady správné výrobní praxe stanovené ve směrnici 2003/94/ES nemusejí plně 
odpovídat přípravkům pro moderní terapii. Bylo by zapotřebí nové směrnice o správné 
výrobní praxi zvláště zaměřené na přípravky pro moderní terapii.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 99
ČLÁNEK 5

Podrobné pokyny ve shodě se zásadami Komise formuluje podrobné pokyny ve 
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správné výrobní praxe specifické pro léčivé 
přípravky pro moderní terapii budou Komisí 
zveřejněny.

shodě se zásadami správné výrobní praxe 
specifické pro léčivé přípravky pro moderní 
terapii a tyto se v nejbližším možném 
termínu zveřejní na stránce agentury.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se nezbytné, aby byly tyto pokyny zveřejněny a uvedeny ve známost cestou vystavení na 
internetové stránce agentury.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 100
ČL. 6 ODST. 3A (nový)

3a. Výrobek tkáňového inženýrství, který 
odpovídá definici zdravotnického 
prostředku, uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. a) 
směrnice 90/385/EHS nebo čl. 1 odst. 2 
písm. a) směrnice 93/42/EHS, a který 
nedosahuje své hlavní zamýšlené funkce 
v lidském organismu nebo na jeho povrchu 
farmakologickým, imunologickým nebo 
metabolickým účinkem, nebude považován 
za léčivý přípravek ve smyslu směrnice 
2001/83/ES a bude považován 
za zdravotnický prostředek podléhající 
regulaci v souladu se směrnicí 90/385/EHS, 
případně směrnicí 93/42/EHS, bez ohledu 
na ostatní ustanovení těchto směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Produkty, které působí především fyzikálně, budou podléhat předpisům jako prostředky, avšak 
ty, které působí farmakologickými, imunologickými nebo metabolickými účinky, budou 
podléhat předpisům jako léčivé přípravky. Budou se na ně rovněž vztahovat jakostní a 
bezpečnostní standardy pro lidské tkáně a buňky stanovené ve směrnici 2004/23/ES. Výrobky 
tkáňového inženýrství, jejichž použití nespočívá primárně ve farmakologickém, 
imunologickém nebo metabolickém účinku, by proto měly spadat mezi prostředky, a nikoli 
mezi léčivé přípravky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 101
ČLÁNEK 7

Specifické požadavky na výrobky 
tkáňového inženýrství

Specifické požadavky na léčivé přípravky 
pro moderní terapii obsahující prostředky

Mimo požadavky stanovené čl. 6 odst. 1 
nařízení (ES) č. 726/2004, musí podmínky 
registrace výrobků tkáňového inženýrství
obsahovat i popis fyzických vlastností a 
charakteru výrobku a popis metod výpočtu 
výrobku v souladu s přílohou I směrnice 
2001/83/ES.

Mimo požadavky stanovené čl. 6 odst. 1 
nařízení (ES) č. 726/2004 musí podmínky 
registrace léčivých přípravků pro moderní 
terapii obsahujících zdravotnické 
prostředky, bio-materiály, umělé podpůrné 
struktury a matrice obsahovat i popis 
fyzických vlastností a charakteru výrobku a 
popis metod výpočtu výrobku v souladu 
s přílohou I směrnice 2001/83/ES nebo 
s příslušnými právními požadavky. 

Or. en

Odůvodnění

Příloha 1 směrnice 2001/83/ES (jíž se řídí léčivé přípravky) neobsahuje žádné požadavky 
ohledně zdravotnických prostředků, a proto by se v případě potřeby měly uplatňovat jiné 
právní požadavky, jež by zahrnovaly popis fyzikálních charakteristik a chování 
zdravotnického prostředku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 102
ČL. 8 ODST. 1A (nový)

Komise si ke všem svým návrhům vyžádá 
stanovisko Výboru pro moderní terapie. 
Každé toto stanovisko bude zveřejněno 
v nejbližším možném termínu.

Or. fr
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(am 68 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobování textů vývoji vědy a techniky, aniž by systematicky procházely 
Parlamentem, nesmí vést k přehlížení zájmů pacientů. Změna pravidel v oblasti klinických 
zkoušek a výroby  přípravků tkáňového inženýrství, jak ji zavádí návrh nařízení, je přijatelná 
pouze tehdy, bude-li zajištěna větší transparentnost. Je tedy třeba v nařízení stanovit velmi 
jasné povinnosti Komise, aby informovala o důvodech k přizpůsobování a o rozhodovacích 
procesech a aby byl systematicky zapojován Výbor pro moderní terapie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 103
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. Výbor pro moderní terapie vypracuje 
návrh vědeckého stanoviska, který bude 
předložen Výboru pro humánní léčivé 
přípravky a bude představovat základ, 
k němuž tento výbor bude přihlížet při 
vypracování svého stanoviska. 

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie (CAT) by měl představovat orgán složený z odborníků schopných 
poskytnout odborné znalosti, které budou tvořit základ konečného rozhodnutí Výboru pro 
humánní léčivé přípravky (CHMP), a jeho odpovědnost by se tak měla zvýšit. V zájmu 
zajištění odpovídající míry odbornosti je důležité přijmout za členy odborníky, kteří mají 
zkušenosti s hodnocením zdravotnických prostředků, jelikož mnohé z dotčených přípravků 
mají vlastnosti zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 104
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) 

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) 
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č. 726/2004. č. 726/2004. V případě nesouhlasu s radou 
Výboru pro moderní terapie může žadatel 
předložit Výboru pro humánní léčivé 
přípravky do 15 dnů od jejího obdržení 
písemné připomínky. Výbor pro humánní 
léčivé přípravky předtím, než vydá své 
stanovisko, vyslechne žadatele, jestliže o to 
žadatel ve svých písemných připomínkách 
požádá.

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu ustanovení čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004, kde se žadateli dává možnost, 
aby požádal o přezkoumání stanoviska Výboru pro humánní léčivé přípravky formou 
písemného oznámení agentuře, bude mít rovněž žadatel, který obdrží stanovisko Výboru pro 
moderní terapie, příležitost odvolat se v zájmu zajištění soudržnosti v rámci agentury.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 105
ČL. 9 ODST. 4A (nový)

4a. V případě žádosti pro některý výrobek 
tkáňového inženýrství vydá Výbor pro 
humánní léčivé přípravky své stanovisko ve 
lhůtě 150 dnů v souladu s čl. 14 odst. 9 
nařízení (ES) č. 726/2004. Komise rovněž 
přijme vhodná pravidla pro posuzování 
změn registrace výrobků tkáňového 
inženýrství v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 87 odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004 a 
bude v případě potřeby přihlížet k rozdílům 
mezi těmito produkty a jinými léčivými 
přípravky, jež mohou odůvodnit 
zjednodušený nebo zrychlený postup.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k rychlému vývoji výrobků tkáňového inženýrství a omezenému životnímu cyklu 
těchto produktů poskytuje tento pozměňovací návrh možnost rychlejšího přezkoumání 
původních žádostí o registraci (150 dní pro přezkoumání ze strany Výboru pro humánní 
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léčivé přípravky namísto 210 dnů pro běžné léčivé přípravky) a vyzývá Komisi, aby navrhla 
směrnici o změnách registrace, která zohlední zvláštní rysy výrobků tkáňového inženýrství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 106
ČL. 10 ODST. 1A (nový)

1a. Žádost o udělení registrace pro 
kombinovaný léčivý přípravek pro moderní 
terapii bude obsahovat doklad o souladu 
s podstatnými požadavky uvedenými 
v článku 6.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 6 navrhovaného nařízení zdravotnický prostředek, který tvoří část 
kombinovaného léčivého přípravku pro moderní terapii, musí splňovat příslušné podstatné 
požadavky. Doklad o souladu s těmito požadavky by měl být dodán v žádosti o udělení 
registrace.

Pozměňovací návrh, který předkládají Peter Liese, John Bowis

Pozměňovací návrh 107
ČL. 10 ODST. 2

2. Pokud byl již zdravotnický prostředek 
nebo aktivní implantovatelný zdravotnický 
prostředek, který je součástí 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 udělení registrace pro 
kombinovaný léčivý přípravek pro moderní 
terapii může zahrnovat výsledky hodnocení 
zdravotnického prostředku nebo aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku, který je jeho součástí, 
oznámeným subjektem podle směrnice 
93/42/EHS nebo směrnice 90/385/EHS. 
Agentura musí při hodnocení daného 
léčivého prostředku tento výsledek 
hodnocení vzít na vědomí.

Jestliže žádost neobsahuje výše uvedené 
výsledky, požádá agentura o stanovisko o 
souladu zdravotnického prostředku 
s přílohou I směrnice 93/42/EHS nebo se 
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směrnicí 90/385/EHS oznámený subjekt 
příslušný podle toho, kdo je žadatelem. 

Or. en

Odůvodnění

Specifické znalosti Agentury pro léčivé přípravky a oznámených subjektů by měly být 
odpovídajícím způsobem využity, přičemž by se mělo zabránit nadbytečným a/nebo vzájemně 
se překrývajícím krokům. Jasná definice rolí a povinností rovněž omezí zbytečná zdržení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 108
ČL. 10 ODST. 2

2. Pokud byl již zdravotnický prostředek 
nebo aktivní implantovatelný zdravotnický 
prostředek, který je součástí 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 udělení registrace pro 
kombinovaný léčivý přípravek pro moderní 
terapii zahrne, bude-li to možné, výsledky 
hodnocení zdravotnického prostředku nebo 
aktivního implantovatelného 
zdravotnického prostředku, který je jeho 
součástí, oznámeným subjektem podle 
směrnice 93/42/EHS nebo směrnice 
90/385/EHS. Agentura musí při hodnocení 
daného léčivého prostředku tento výsledek 
hodnocení vzít na vědomí. 

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že žadatel má možnost nechat prostředky, které tvoří součást 
kombinovaného léčivého přípravku pro moderní terapii, v souladu s právními předpisy o 
zdravotnických prostředcích posoudit a potvrdit oznámeným subjektem. V těchto případech 
agentura zohlední toto posouzení ve svém hodnocení celého kombinovaného produktu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 109
ČL. 10 ODST. 2

2. Pokud byl již zdravotnický prostředek 
nebo aktivní implantovatelný zdravotnický 

2. Žádost o udělení registrace pro 
kombinovaný léčivý přípravek pro moderní 



PE 382.323v03-00 40/59 AM\645919CS.doc
Externí překlad

CS

prostředek, který je součástí 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.

terapii může zahrnovat výsledky hodnocení 
zdravotnického prostředku nebo aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku, který je jeho součástí, 
oznámeným subjektem příslušným podle 
toho, kdo je žadatelem, podle směrnice 
93/42/EHS nebo směrnice 90/385/EHS . 
Agentura musí při hodnocení daného 
léčivého prostředku tento výsledek 
hodnocení vzít na vědomí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že žadatel má v zájmu zajištění pružnějších hodnotících postupů 
příslušných léčivých přípravků možnost nechat prostředky, které tvoří součást kombinovaného 
léčivého přípravku pro moderní terapii, posoudit a potvrdit oznámeným subjektem příslušným 
podle toho, kdo je žadatelem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 110
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 pacientům přípravky 
aplikovány výhradně lékaři, může být 
souhrn údajů o přípravku podle článku 11 
směrnice 2001/83/ES použit jako příbalová 
informace.

Or. en

(am 74 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Jelikož převážná většina léčivých přípravků pro moderní terapii se nedostane do rukou 
pacientů, ale jsou aplikovány přímo lékaři, informace o léčbě, zejména v případě autologních 
přípravků, musí být sděleny pacientovi ještě před zahájením odběru materiálu. Proto se 
zavádí možnost použít souhrn údajů o přípravku jako příbalovou informaci. Vzhledem k tomu, 
že se balení nedostane do rukou pacienta, je potřeba konzultace s cílovou skupinou pacientů 
vypuštěna.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 111
ČLÁNEK 15 NADPIS

Řízení poregistračních rizik Poregistrační sledování účinnosti, 
nežádoucích účinků a řízení rizik

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh 27 (k čl. 15 odst. 1).

Pozměňovací návrh, který předkládá Frédérique Ries

Pozměňovací návrh 112
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 90 % pro malé a střední 
podniky a „inovativní podniky“ v souladu 
s kritérii stanovenými rámcem EU pro 
státní podporu na výzkum, vývoj a inovace 
ze dne 22. listopadu 2006 a pro ostatní 
žadatele sleva 65 %.

Or. en

Odůvodnění

Toto nařízení se snaží povzbudit a podpořit vývoj léčivých přípravků pro moderní terapii 
podniky, jejichž specifické vlastnosti musejí být zohledněny. Tato odchylka se zaměřuje na 
podporu podniků, které nesplňují kritéria doporučení Komise 2003/361/ES, a nemohou tak 
být posuzovány jako malé a střední podniky, mají však podobné potřeby, pokud jde o 
podporu, zejména překračují-li maximální roční obrat kvůli vysokým investicím do výzkumu a 
vývoje. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 113
ČLÁNEK 19A (nový)

Článek 19a
Pobídky pro malé a střední 
biotechnologické podniky

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

2. Totéž platí v případě podniku, v němž 
mají jiné podniky až 50% účast, jestliže tyto 
podniky investují více než 15 % svého 
ročního obratu do činností výzkumu a 
vývoje.

Or. en

(am 83 z AM FdR 620607)

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 platformové technologie může 
vytvořit značný jednorázový obrat, který překračuje stávající hranice. Dalším důvodem je, že 
mnohé podniky nesplňují existující kritéria nezávislosti (účast pod 25 %), protože vytvářejí 
aliance s dalšími podniky. Tyto problémy jsou pravděpodobně pro biotechnologické podniky 
nejzávažnější. Těmto podnikům by se však mělo dostat příznivějších finančních podmínek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 114
ČLÁNEK 19B (nový)

Článek 19b
Snížení registračních poplatků
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1. Registrační poplatky se sníží o 50 % 
v případě, že žadatel může doložit konkrétní 
veřejný zájem komunity o léčivé přípravky 
pro moderní terapii, nebo jestliže je 
očekávaná návratnost investic tohoto 
přípravku po uvedení na trh malá.
2. Odstavec 1 se rovněž vztahuje na 
poplatky za činnosti, které agentura provádí 
v prvním roce následujícím po udělení 
registrace pro léčivý přípravek . 
3. V případě malých a středních podniků, 
které mají více než 500 zaměstnanců a 
jejichž obrat nepřesahuje 100 milionů 
EUR, nebo jejichž bilance nepřesahuje 70 
milionů EUR, se odstavec 1 rovněž vztahuje 
na poplatky za činnosti, které agentura 
provádí po udělení registrace bez časového 
omezení.
4. V případě podniku, v němž mají jiné 
podniky až 50% účast, jestliže tyto podniky 
investují více než 15 % svého ročního 
obratu do činností výzkumu a vývoje, se 
odstavec 1 rovněž vztahuje na poplatky za 
činnosti, které agentura provádí po udělení 
registrace bez časového omezení.

Or. en

(am 84 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Omezení poplatků za registrace je nezbytné v případě léčivých přípravků pro moderní terapii
sloužících veřejným zájmům, jako je tomu u léčivých přípravků pro vzácná onemocnění 
(orphan drugs), nebo v případě, kdy jsou žadatelem 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, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 115
ČLÁNEK 19A (nový)
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Článek 19a
Technická podpora 

Členské státy by s ohledem na účinnost 
tohoto nařízení měly poskytovat specifickou 
technickou podporu pro žadatele o 
registraci nebo držitele registrace. Tato 
podpora by měla být dostupná 
prostřednictvím příslušných vnitrostátních 
orgánů a měla by se zaměřovat zejména na:
- podporu podniků, které nesplňují kritéria 
stanovená v doporučení Komise 
2003/361/ES a nemohou tak být 
posuzovány jako malé a střední podniky, 
rovněž však potřebují podporu, např. 
jestliže nejsou považovány za MSP, protože 
nesplňují kritérium nezávislosti nebo 
překračují maximální roční obrat kvůli 
vysokým investicím do výzkumu a vývoje, a 
- podporu jednotlivým nemocnicím nebo 
jiným malým institucím, např. katedrám 
univerzit, které nesplňují podmínky čl. 3 
odst. 7 směrnice 2001/83/ES. Podpora bude 
poskytnuta pod podmínkou, že léčivé 
přípravky pro moderní terapii budou 
připravovány a používány pod technickým 
dohledem specializovaného lékaře a 
v souladu s lékařským předpisem pro 
jednotlivého pacienta.

Or. en

(am 82 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Výjimky z rozsahu této směrnice by měly být co nejmenší, aby evropští pacienti mohli rychle 
využívat výhod nových léčiv. Zvláštní podpory by se však mělo dostat skupinám potenciálních 
žadatelů s ohledem na zvláštnosti tohoto vysoce inovačního odvětví. Toho lze nejlépe docílit 
na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 116
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM CA) (nové)
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ca) čtyři členové stanovení Komisí na 
základě veřejné výzvy o projevení zájmu, 
kteří jsou odborníky v oblasti 
zdravotnických prostředků, které obsahují 
výrobky tkáňového inženýrství, nebo jsou 
z nich složeny, nebo jsou v souvislosti 
s nimi používány.

Or. en

(upravený am 88 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie (CAT) by měl představovat orgán složený z odborníků schopných 
poskytnout odborné znalosti, které budou tvořit základ konečného rozhodnutí Výboru pro 
humánní léčivé přípravky (CHMP), a jeho odpovědnost by se tak měla zvýšit. V zájmu 
zajištění odpovídající míry odbornosti je důležité přijmout za členy odborníky, kteří mají 
zkušenosti s hodnocením zdravotnických prostředků, jelikož mnohé z dotčených přípravků 
mají vlastnosti zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 117
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM CA) (nové)

ca) jeden z členů pracovní skupiny 
agentury pro farmakovigilanci.

Or. fr

(am 89 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že Výbor pro moderní terapie bude vzhledem k povaze léčivých přípravků pro 
moderní terapii věnovat zvláštní pozornost jejich nežádoucím účinkům, měl by být členem 
tohoto Výboru i zástupce pracovní skupiny EMEA pro farmakovigilanci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 118
ČL. 21 ODST. 2
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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.

Nejméně dva členové a dva náhradníci 
Výboru pro moderní terapie musejí být 
odborníky v oblasti zdravotnických 
prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Náhradníci Výboru pro moderní terapie uvedení v odstavci 1 by měli splňovat stejná kritéria 
vědecké odbornosti či zkušenosti v oblasti léčivých přípravků pro moderní terapii jako její 
členové. V zájmu zajištění odpovídající úrovně odbornosti by bylo vhodné, aby se členy 
výboru stali odborníci, kteří mají zkušenost v posuzování zdravotnických prostředků, neboť 
mnohé z dotčených produktů mají řadu společných vlastností se zdravotnickými prostředky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 119
ČL. 21 ODST. 5

5. Agentura zveřejní jména a vědecké 
kvalifikace členů.

5. Agentura zveřejní jména a vědecké 
kvalifikace členů v nejbližším možném 
termínu na svých internetových stránkách.

Or. fr

(am 92 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byly informace o členech Výboru zveřejněny a šířeny prostřednictvím 
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internetové stránky agentury.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 120
ČLÁNEK 22

1. Členové Výboru pro moderní terapie a 
jeho odborníci se musí zavázat k jednání ve 
veřejném zájmu a k nezávislému způsobu 
jednání. Nesmí mít finanční nebo jiné zájmy
ve farmaceutickém sektoru, sektoru 
zdravotnických prostředků nebo 
biotechnologickém sektoru, které by mohly
ovlivnit jejich nestrannost.

Kromě požadavků stanovených v článku 63 
nařízení (ES) č. 726/2004 musí členové i 
náhradníci Výboru pro moderní terapie 
splňovat podmínku, že nesmějí mít finanční 
nebo jiné zájmy v odvětví biotechnologie 
nebo v odvětví zdravotnických prostředků, 
které by mohly ovlivnit jejich nestrannost. 
Všechny nepřímé zájmy, které by se mohly 
vztahovat k těmto odvětvím, musí být 
uvedeny do registru zmíněném v čl. 63 
odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004.

2. Všechny nepřímé zájmy, které by se 
mohly vztahovat k farmaceutickému 
sektoru, sektoru zdravotnických prostředků 
nebo biotechnologickému sektoru musí být 
uvedeny do registru zmíněném v čl. 63 
odst. 2 nařízení (ES) č. 726/2004.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být vyjasněno, že na nový Výbor pro moderní terapie se vztahuje stejná úroveň 
průhlednosti jako na stávající výbory Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMEA) (podle 
článku 63 nařízení (ES) č. 726/2004). Mělo by být rovněž vyjasněno, že zájmy v odvětvích 
biotechnologie nebo zdravotnických prostředků jsou zakázány.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 121
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 

a) formulovat návrh stanoviska ohledně 
kvality, bezpečnosti a účinnosti léčivých 
přípravků pro moderní terapii, který bude 
předán Výboru pro humánní léčivé 
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jakost, bezpečnost a účinnost; přípravky;

Or. en

Odůvodnění

Výbor pro moderní terapie (CAT) by měl představovat orgán složený z odborníků schopných 
poskytnout odborné znalosti, které budou tvořit základ konečného rozhodnutí Výboru pro 
humánní léčivé přípravky (CHMP), a jeho odpovědnost by se tak měla zvýšit. V zájmu 
zajištění odpovídající míry odbornosti je důležité přijmout za členy odborníky, kteří mají 
zkušenosti s hodnocením zdravotnických prostředků, jelikož mnohé z dotčených přípravků 
mají vlastnosti zdravotnických prostředků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Ferreira

Pozměňovací návrh 122
ČL. 24 ODST. 1A (nový)

Ke každému navrhovanému 
pozměňovacímu návrhu si Komise vyžádá 
stanoviskoVýboru pro moderní terapie. 
Každé toto stanovisko bude zveřejněno 
v nejbližším možném termínu.

Or. fr

(am 96 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Nezbytné přizpůsobování textů vývoji vědy a techniky, aniž by systematicky procházely 
Parlamentem, nesmí vést k přehlížení zájmů pacientů. Pozměňovací návrh předpisů, jimiž se 
řídí klinické zkoušky a výroba léčivých přípravků pro moderní terapii, jak stanoví tento návrh 
nařízení, je možný jen za předpokladu naprosté průhlednosti. Nařízení by proto mělo 
jednoznačně stanovit, že Komise musí zdůvodnit veškeré úpravy a rozhodovací procesy, 
přičemž je třeba systematicky zapojit Výbor pro moderní terapie.

Pozměňovací návrh, který předkládá John Bowis

Pozměňovací návrh 123
ČL. 25 ODST. 1A (nový)

V této zprávě Komise rovněž posoudí dopad 
technického pokroku na použití tohoto 
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nařízení. Bude-li to nutné, předloží Komise 
rovněž legislativní návrh na přezkoumání 
jeho rozsahu a na zahrnutí inovačních 
terapií, které, přestože splňují definici 
zdravotnického prostředku, nezahrnují ani 
genové terapie, ani buněčné terapie, ani 
tkáňové inženýrství.

Or. en

(am 98 z AM FdR 620607 modified)

Odůvodnění

Vědecké pokroky mohou umožnit další inovační terapie, které nejsou ani genové terapie, ani 
buněčné terapie, ani tkáňové inženýrství. Bylo by v zájmu pacientů, aby mohly být tyto nové 
terapie v budoucnu přidány s cílem umožnit evropskou registraci takto vzniklých přípravků.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 124
ČL. 25 ODST. 1A (nový)

V této zprávě Komise rovněž posoudí dopad 
technického pokroku na použití tohoto 
nařízení. Bude-li to nutné, předloží Komise 
rovněž legislativní návrh na zahrnutí 
inovačních terapií, které nejsou ani genové 
terapie, ani buněčné terapie, ani tkáňové 
inženýrství. 

Or. en

(upravený am 98 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Vědecké pokroky mohou umožnit další inovační terapie, které nejsou ani genové terapie, ani 
buněčné terapie, ani tkáňové inženýrství. Bylo by v zájmu pacientů, aby mohly být tyto nové 
terapie v budoucnu přidány s cílem umožnit evropskou registraci takto vzniklých přípravků.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 125
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 výrobků:
- které mění zárodečné linie genetické 
identity lidských bytostí,

- odvozených z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo obsahujících tkáně nebo 
buňky pocházející nebo odvozené z hybridů 
lidí a zvířat či z chimér.

Toto ustanovení nevylučuje transplantaci
somatických živočišných buněk nebo tkání 
do lidského těla z léčebných důvodů, pokud 
tím nejsou zasaženy zárodečné linie (např. 
xenotransplantace).

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují zárodečnou linii genetické identity lidských bytostí, které 
nepodléhají ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být legálně 
patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. Navíc směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze zárodečných buněk 
není patentovatelné. Proto žádný výrobek obsahující takové tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobený nemůže získat registraci Společenství. Tím, že je vyloučíme v příloze nařízení 
726/2004, zabráníme možnosti, aby tyto produkty získaly evropskou registraci. Tyto produkty 
mohou získat pouze vnitrostátní registraci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 126
ČL. 27 BOD 2

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

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

definované nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. […/ (nařízení o 
léčivých přípravcích pro moderní terapii)*] 
s výjimkou výrobků:
- které mění zárodečné linie genetické 
identity lidských bytostí,

- odvozených z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo obsahujících tkáně nebo 
buňky pocházející nebo odvozené z hybridů 
lidí a zvířat či z chimér.

Toto ustanovení nevylučuje transplantaci
somatických živočišných buněk nebo tkání 
do lidského těla z léčebných důvodů, pokud 
tím nejsou zasaženy zárodečné linie (např. 
xenotransplantace).

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují zárodečnou linii genetické identity lidských bytostí, které 
nepodléhají ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být legálně 
patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. Navíc směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze zárodečných buněk 
není patentovatelné. Proto žádný výrobek obsahující takové tkáně nebo buňky nebo z nich 
vyrobený nemůže získat registraci Společenství. Tím, že je vyloučíme v příloze nařízení 
726/2004, zabráníme možnosti, aby tyto produkty získaly evropskou registraci. Tyto produkty 
mohou získat pouze vnitrostátní registraci.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 127
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 
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v jednom členském státě a pro které tento 
členský stát uplatňuje náhradní vnitrostátní 
postup registrace v souladu s kritérii tohoto 
nařízení, po dobu pěti let následující po 
udělení registrace na vnitrostátní úrovni. 
Poté bude potřebné předložit žádost o 
obnovení v rámci centralizovaného postupu 
s tím, že po obnovení se vnitrostátní 
registrace stává centralizovanou registrací.

Or. en

(am 102 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

V zájmu usnadnění přístupu na trh pro mnohé malé a střední podniky, které mají v úmyslu 
uvést své přípravky na trh jen v jednom členském státě, by měla být umožněna registrace na 
vnitrostátní úrovni pro přípravky uváděné jen na vnitrostátní trh. Tato vnitrostátní registrace 
by měla být omezena na dobu pěti let. Obnovení po tomto prvním pětiletém období již může 
být provedeno v rámci centralizované registrace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 128
ČL. 28 BOD 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 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […/ 
(nařízení o léčivých přípravcích pro moderní 
terapii)*], který je kompletně připraven a 
používán v jednom nemocničním zařízení a 
na neziskovém principu, na základě 
lékařského předpisu pro jednotlivého 
pacienta.
Za nemocniční zařízení se považuje součást 
vnitrostátní sítě nemocnic a k ní 
přidružených středisek v rámci 
vnitrostátního zdravotnického systému.

Or. en
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Odůvodnění

Navrhujeme vyloučit z rozsahu působnosti tohoto nařízení léčivé přípravky pro moderní 
terapii, které jsou vyráběny a používány v nemocničním zařízení. To by umožňovalo například 
zřízení vnitrostátní sítě excelence buněčných terapií a terapií tkáňového inženýrství v rámci 
vnitrostátních zdravotnických systémů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 129
ČL. 28 BOD 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 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […/ 
(nařízení o léčivých přípravcích pro moderní 
terapii)*], který je kompletně připraven a 
používán v jedné nemocnici nebo v síti 
veřejných nemocnic na základě lékařského 
předpisu pro jednotlivého pacienta nebo pro 
neziskový klinický výzkum.

Or. en

(am 107 z AM FdR 620607)

Pozměňovací návrh, který předkládá Dagmar Roth-Behrendt

Pozměňovací návrh 130
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 
nediskriminačních 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 důvodů, jimiž se nezabývají výše uvedené 
právní předpisy Společenství. Členské státy 
sdělí Komisi znění dotyčných vnitrostátních 
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právních předpisů. Komise zveřejní tuto 
informaci v registru. 

Or. en

(upravený am 109 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Návrh Komise představuje vážný problém slučitelnosti s právním základem (článek 95 
Smlouvy o ES). Důvodem je, že stávající formulace čl. 28 odst. 5 dává příliš širokou možnost 
omezení volného pohybu některých přípravků pro moderní terapii. Legislativní akty založené 
na článku 95 mají za cíl zlepšení podmínek zakládání a fungování vnitřního trhu. Návrh 
Komise nepokrývá a neharmonizuje a rozhodně by neměl pokrývat nebo harmonizovat 
aspekty moderní terapie týkající se veřejné morálky a veřejné politiky. Stávající znění však 
umožňuje nejen omezení související s těmito vedlejšími aspekty a mělo by proto být upraveno 
v souladu s návrhy právní služby Parlamentu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Miroslav Mikolášik

Pozměňovací návrh 131
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, s výjimkou 
důvodů, které výslovně uvádí výše uvedená 
právní úprava Společenství. Členské státy 
sdělí Komisi znění dotyčných vnitrostátních 
právních předpisů. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh sleduje logiku, jakou navrhuje právní služba Parlamentu k právním 
problémům souvisejícím s návrhem Komise. Zároveň však je tento přístup slučitelný 
s přístupem Výboru pro právní záležitosti k článku 1A (nový).
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Pozměňovací návrh, který předkládá Alojz Peterle

Pozměňovací návrh 132
ČL. 28 BOD 3A (nový)

Článek 39 (směrnice 2001/83/ES)

3a. Článek 39 se nahrazuje tímto:

„Ustanovení uvedená v článcích 27 až 34 se 
nevztahují na homeopatické zdravotnické 
přípravky uvedené v čl. 16 odst. 2 nebo na 
výrobky:
- které mění zárodečné linie genetické 
identity lidských bytostí,
- odvozených z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo obsahujících tkáně nebo 
buňky pocházející z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo z nich odvozené.“

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují genetickou identitu lidských zárodečných linií, které nepodléhají 
ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se 
zákonem patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. O udělení vnitrostátní registrace mohou rozhodnout pouze členské státy. Neměly 
by proto podléhat vzájemnému uznávání vnitrostátních registrací mezi členskými státy podle 
směrnice 2001/83/ES. Totéž se vztahuje na výrobky obsahující nebo odvozené z hybridů lidí a 
zvířat či z chimér, neboť směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze zárodečných 
buněk není patentovatelné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 133
ČL. 28 BOD 3A (nový)

Článek 39 (směrnice 2001/83/ES)

3a. Článek 39 se nahrazuje tímto:

„Ustanovení uvedená v článcích 27 až 34 se 
nevztahují na homeopatické zdravotnické 
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přípravky uvedené v čl. 16 odst. 2 nebo na 
výrobky:
- které mění zárodečné linie genetické 
identity lidských bytostí,
- odvozených z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo obsahujících tkáně nebo 
buňky pocházející z hybridů lidí a zvířat či 
z chimér nebo z nich odvozené.“

Or. en

Odůvodnění

Přípravky, které modifikují genetickou identitu lidských zárodečných linií, které nepodléhají 
ani klinickým hodnocením podle směrnice 2001/20/ES, ani nemohou být v souladu se 
zákonem patentovány podle směrnice 98/44/ES, by neměly být způsobilé k udělení registrace 
Společenství. O udělení vnitrostátní registrace mohou rozhodnout pouze členské státy. Neměly 
by proto podléhat vzájemnému uznávání vnitrostátních registrací mezi členskými státy podle 
směrnice 2001/83/ES. Totéž se vztahuje na výrobky obsahující nebo odvozené od hybridů lidí 
a zvířat nebo chimér, neboť směrnice 98/44/ES zdůrazňuje, že vytváření chimér ze 
zárodečných buněk není patentovatelné. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Vittorio Prodi

Pozměňovací návrh 134
ČLÁNEK 28A (nový)

Článek 28a
Produkce určená pro klinická hodnocení

V souladu s postupy uvedenými v článku 5 
rozhodnutí 1999/468/ES stanoví Komise 
konkrétní výrobní požadavky na léčivé 
přípravky pro účely zkoumání, které se 
budou vztahovat na výrobu léčivých 
přípravků pro moderní terapii pro klinická 
hodnocení prováděná ve stejné nemocnici, 
v níž byly vyrobeny.

Or. en
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(upravený am 111 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Toto nařízení nepředpokládá žádná ustanovení, týkající se výroby léčivých přípravků pro 
moderní terapii určená pro příslušná klinická hodnocení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Jorgo Chatzimarkakis

Pozměňovací návrh 135
ČL. 28 BOD 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 nejpozději do 2 let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost splňovat podmínky 
tohoto nařízení. 

1. 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 
nejpozději do 5 let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost splňovat podmínky tohoto 
nařízení. 

1a. Výrobky tkáňového inženýrství, které 
jsou ve Společenství legálně na trhu 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo s právními předpisy
Společenství v době, kdy vstoupí v platnost 
toto nařízení, mohou během provádění 
postupů stanovených v tomto odstavci na 
trhu zůstat. 

i) Do pěti let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost musejí osoby odpovědné za 
umístění těchto výrobků na trh předložit 
platnou žádost o registraci v souladu 
s nařízením (ES) č. 726/2004.

ii) Veškeré výrobky, pro něž bylo vydáno 
rozhodnutí o odmítnutí udělení registrace 
podle nařízení (ES) č. 726/2004, budou 
urychleně staženy z trhu.

Or. en
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Odůvodnění

Předpokládané přechodné období je nereálné, zejména pokud jde o výrobky tkáňového 
inženýrství, a mohlo by vážně narušit dostupnost přípravků, na které spoléhají pacienti i 
odborníci v oblasti zdravotní péče.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 136
ČL. 28 BOD 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 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, je 
třeba předložit žádost o registraci nejpozději
pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

(am 112 z AM FdR 620607)

Odůvodnění

Předpokládané přechodné období dvou let je příliš krátké, jelikož jenom klinická hodnocení 
budou v mnoha případech delší než navrhovaná lhůta. Žadatel by navíc měl být odpovědný 
pouze za předložení žádosti a nikoli za zpoždění způsobená agenturou/vnitrostátními 
příslušnými orgány nebo za problémy během posuzování. Pacienti by mohli být jinak 
připraveni o tyto důležité nové léčivé přípravky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 137
ČL. 28 ODST. 1A (nový)

1a. Pro výrobky tkáňového inženýrství, 
které jsou ve Společenství legálně na trhu 
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 předkládá nejpozději pět 
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let po vstupu těchto technických požadavků 
v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Předpokládané přechodné období dvou let je příliš krátké, jelikož jenom klinická hodnocení 
budou v mnoha případech delší než navrhovaná lhůta. Žadatel by navíc měl být odpovědný 
pouze za předložení žádosti a nikoli za zpoždění způsobená agenturou/vnitrostátními 
příslušnými orgány nebo za problémy během posuzování. Pacienti by mohli být jinak 
připraveni o tyto důležité nové léčivé přípravky. 


