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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o léčivých přípravcích pro moderní 
terapii a o změně směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004
(KOM(2005)0567 – C6-0401/005 – 2005/0227(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2005)0567)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0401/005),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
na stanoviska Výboru pro právní záležitosti a Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
(A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

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

(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 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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pacienta, by měly být vyloučeny z oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

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, by měly být vyloučeny z oblasti 
působnosti tohoto nařízení.

Odůvodnění

It should be clarified that this Regulation is a lex specialis in relation to Dir. 2001/83/EC, as 
it introduces additional requirements that are specific to ATMP. The scope of this Regulation 
is the general scope of the pharmaceutical legislation, as laid down in Dir. 2001/83/EC.
Where hospitals or other institutions prepare products using an established process to create
treatments for patients on a routine basis, they should have to comply with the provisions of 
this Regulation. However, when hospitals produce ATMP for research purposes or on an 
exceptional, one-off basis, they should not have to comply with the centralised authorisation 
procedure.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

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

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

Due to a highly specific and unique character of the advanced therapy medicinal products, a 
new Committee for Advanced Therapies is established within EMEA and composed of experts 
having specific qualifications or experience in this highly innovative and quickly developing 
field. Therefore, the new structure should be responsible for drafting an opinion on the 
quality, safety, and efficacy of products for the final approval by the CHMP. Furthermore, the 
committee should be consulted for the evaluation of other products under its competence.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

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

Odůvodnění

Due to its specific expertise in advanced therapy medicinal products, the Committee for 
Advanced Therapies should assist the CHMP in its classification task of whether a product is 
or is not an advanced therapy medicinal product.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

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

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



PE 380.740v01-00 8/30 PR\636826CS.doc

CS

Odůvodnění

In order to cover all other medical fields which the advanced therapies may relate to, the 
Committee for Advanced Therapies should be represented by a more general medical 
expertise.

Pozměňovací návrh 5
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 
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.

(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 
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. Tato 
pravidla by měla zajistit odpovídající 
časový interval mezi jednotlivými 
klinickými hodnoceními (včetně
multicentrických klinických hodnocení) 
a koordinovaným pozorováním 
a výměnou informací.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby byla klinická hodnocení prováděna co nejbezpečněji.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

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

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

Odůvodnění

Advanced Therapy medicinal products have specific characteristics that differ greatly from 
traditional medicinal products. That leads to important differences in their manufacturing 
process (e.g. in Article 11.4. the GMP Directive requires that sample batches of finished 
products should be kept for 1 year after expiry date. It is, however, difficult to consider expiry 
dates for certain classes of ATMPs).

Pozměňovací návrh 7
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. Jsou-li k dispozici, měly by 
být při hodnocení kombinovaného 
přípravku podle tohoto nařízení 
zohledněny výsledky hodnocení 
zdravotnického prostředku nebo aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku provedeného úřední institucí 
v souladu s těmito směrnicemi.
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Odůvodnění

In order to ensure the continuous utilisation of the vast experience and expertise of the 
notified bodies on the evaluation of medical devices or active implantable medical devices, 
the notified bodies may assess the medical device or the active implantable medical device 
part of the combined advanced therapy medicinal product. In that case, the Agency should 
take into account the results of these assessments in its final evaluation of the combined 
product.

Pozměňovací návrh 8
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) Pacienti mají právo znát původ všech 
tkání a buněk používaných při přípravě 
léčivých přípravků pro moderní terapii, 
i když je nutné respektovat anonymitu 
dárců. 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.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 19A (nový)

(19a) K provádění tohoto nařízení je třeba 
stanovit pokyny, a to buď agenturou, 
nebo Komisí. V obou případech je třeba 
vést otevřené konzultace se všemi 
zúčastněnými stranami, zejména 
s průmyslovým sektorem, aby bylo možné 
sdílet omezené odborné znalosti v této 
oblasti a zajistit proporcionalitu.

Odůvodnění

When drawing up guidelines for the implementation of this Regulation, principles of open 
consultation with all interested parties, in particular the industry should be enacted in order 
to allow a pooling of the limited expertise in this area and ensure proportionality.

Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 27

(27) Je třeba přijmout nezbytná prováděcí (27) Je třeba přijmout nezbytná prováděcí 
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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.

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.
Je třeba, aby se k přijímání změn příloh II 
až IV tohoto nařízení a přílohy I směrnice 
2001/83/ES uplatňoval regulační postup 
s kontrolou stanovený v článku 5a tohoto 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) ÚVODNÍ ČÁST

(b) výrobkem tkáňového inženýrství se 
rozumí výrobek, který:

(b) výrobkem tkáňového inženýrství se 
rozumí léčivý přípravek, který:

Odůvodnění

Adding the term "medicinal" clarifies that products which do not meet the definition of a 
medicinal product cannot be covered by this regulation.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. B) PODODSTAVEC 2A (nový)

Výrobky tkáňového inženýrství obsahující 
lidské nebo zvířecí tkáně či buňky 
neschopné růstu nebo vyrobené výlučně 
z nich, které nepůsobí především 
farmakologickým, imunologickým nebo 
metabolickým účinkem, jsou z této 
definice vyňaty.

Odůvodnění

Směrnice o zdravotnických prostředcích (MDD – Medical Devices Directives) vytváří 
regulační rámec, který se snadno přizpůsobí kontrole prostředků obsahujících výrobky 
tkáňového inženýrství nebo z nich vyrobené. 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 mohou být potřebné dodatečné konkrétní požadavky.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 2 ODST. 1 PÍSM. D) ODRÁŽKA 2
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- jeho buněčná nebo tkáňová části musí na 
lidský organismus působit účinkem, který 
nelze odvodit z uvedených zdravotnických 
prostředků.

- jeho buněčná nebo tkáňová část musí na 
lidský organismus působit účinkem, který 
lze považovat vzhledem k uvedeným 
zdravotnickým prostředkům za primární.

Odůvodnění

A combined product should always be considered as advanced therapy medicinal product 
when it contains cells or tissues which act upon human body in a manner that is considered 
as primary to the action of the device part of the product concerned.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 1A (nový)

Je-li výrobek na bázi buněk nebo tkání 
schopných růstu, považuje se za primární 
způsob působení tohoto výrobku 
farmakologická, imunologická nebo 
metabolická činnost těchto buněk nebo 
tkání.

Odůvodnění

This new provision clarifies the rule concerning products which contain viable cells or 
tissues, whilst maintaining in principle the criterion of “primary mode of action” for 
borderline classification. For the patient's safety and the high standards of the evaluation of a 
combined product, the most important criterion should be the viability of the cellular or tissue 
part of such a product.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 4 ODST. 2 A 3

2. Postupem podle čl. 26 odst. 2 Komise 
pozmění směrnici 2005/28/ES tak, aby 
respektovala specifické vlastnosti léčivých 
přípravků pro moderní terapii.

2. Po konzultaci s agenturou a postupem
podle čl. 26 odst. 2 Komise pozmění 
směrnici 2005/28/ES tak, aby respektovala 
specifické vlastnosti léčivých přípravků 
pro moderní terapii.

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

3. Komise musí po konzultaci s agenturou 
vytvořit podrobné pokyny pro správnou 
klinickou praxi specifickou pro léčivé 
přípravky pro moderní terapii.
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Odůvodnění

The Regulation should set out very clearly that the Commission must involve the EMEA, 
through the Committee for Advanced Therapies, whenever good clinical practice 
requirements need to be amended or guidelines related to advanced therapy medicinal 
products need to be drawn up.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 5 ODST. 1 (nový)

Podle čl. 26 odst. 2 Komise pozmění 
směrnici 2003/94/ES tak, aby respektovala 
specifické vlastnosti léčivých přípravků 
pro moderní terapii, a zejména výrobků 
tkáňového inženýrství.

Odůvodnění

Advanced therapy medicinal products have specific characteristics that differ greatly from 
traditional medicinal products. That leads to important differences in their manufacturing 
process (e.g. Article 11.4. of the GMP Directive requires that sample batches of finished 
products should be kept for 1 year after the expiry date. It is, however, difficult to consider 
expiry dates for certain classes of ATMPs).

Pozměňovací návrh 17
ČLÁNEK 5

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

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

Odůvodnění

For the sake of consistency, the wording should be put in line with the equivalent provision in 
Article 4(3).

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 7

Specifické požadavky na výrobky
tkáňového inženýrství

Specifické požadavky na přípravky pro 
moderní terapii obsahující prostředky

Mimo požadavky stanovené čl. 6 odst. 1 
nařízení (ES) č. 726/2004, musí podmínky 

Mimo požadavky stanovené čl. 6 odst. 1 
nařízení (ES) č. 726/2004, musí podmínky 
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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.

registrace léčivého přípravku pro moderní 
terapii, jenž obsahuje zdravotnické 
prostředky, biomateriály, podpůrné 
prostředky nebo matrice, obsahovat i popis 
fyzických vlastností a charakteru výrobku 
a popis metod výpočtu výrobku v souladu 
s přílohou I směrnice 2001/83/ES.

Odůvodnění

The scope of this article should be clarified and amended to encompass all those products in 
need of these specific requirements. Restricting the requirements to tissue engineered 
products would exclude those advanced therapy medicinal products that also have special 
physical characteristics possibly affecting the performance of the product. However, 
extending these requirements to all advanced therapy products would create unnecessary 
work for enterprises; all advanced therapy products do not have special physical 
characteristics that could affect their performance.

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 8

Komise postupem podle čl. 26 odst. 2
tohoto nařízení pozmění přílohu I směrnice 
2001/83/ES je třeba pozměnit tak, aby se 
stanovily technické požadavky specifické 
pro výrobky tkáňového inženýrství, 
zejména požadavky zmíněné v článku 7, 
s ohledem na vědecký a technický vývoj.

Komise po konzultaci s agenturou 
a postupem podle čl. 26 odst. 2a tohoto 
nařízení pozmění přílohu I směrnice 
2001/83/ES tak, aby se stanovily technické 
požadavky specifické pro výrobky 
tkáňového inženýrství, zejména požadavky 
zmíněné v článku 7, s ohledem na vědecký 
a technický vývoj.

Odůvodnění

The Regulation should set out very clearly that the Commission must involve the EMEA, 
through the Committee for Advanced Therapies, whenever the technical requirements laid 
down in Annex I to Directive 2001/83/EC need to be amended.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 9 ODST. 2

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

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

Odůvodnění

In order to ensure the highest level of expertise, the rapporteur and co-rapporteur appointed 
by the CHMP should be proposed by the Committee for Advanced Therapies and should have 
specific expertise for the relevant product.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 9 ODST. 2A (nový)

2a. Při přípravě návrhu stanoviska ke 
konečnému schválení Výborem pro 
humánní léčivé přípravky se musí Výbor 
pro moderní terapie pokusit o dosažení 
vědecké shody. Nelze-li shody dosáhnout, 
Výbor pro moderní terapie přijme postoj 
většiny členů. V návrhu stanoviska se 
zmíní odlišnost postojů a důvody, o něž se 
tyto postoje opírají.

Odůvodnění

In order to guarantee transparency in the process of preparation of a draft opinion, a clear 
decision procedure should be defined within Committee for Advanced Therapies.
Consequently, we suggest that a scientific consensus should be reached by its members.

Pozměňovací návrh 22
Čl. 9 ODST. 2B (nový)

2b. Zpravodaj nebo spoluzpravodaj bude 
oprávněn pokládat otázky přímo žadateli.
Žadatel může rovněž slyšení iniciovat.
Zpravodaj a spoluzpravodaj budou 
o podrobnostech kontaktů s žadatelem 
bezodkladně písemně informovat výbory.

Odůvodnění

The amendment aims at enhancing a more transparent procedure.
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Pozměňovací návrh 23
ČL. 9 ODST. 3

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

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

Odůvodnění

Due to the highly specific and unique character of the advanced therapy medicinal products, 
a new Committee for Advanced Therapies is established within EMEA, composed of experts 
having specific qualifications or experience in this highly innovative and quickly developing 
field. Therefore, this new structure should be responsible for drafting an opinion on the 
quality, safety, and efficacy of products for the final approval by the CHMP. The draft 
opinion should be given in a timely manner so the deadline laid down in Article 9(2) of 
Regulation (EC) No 726/2004 can also be met.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 9 ODST. 4

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

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

Odůvodnění

See the justification for the amendment of the Article 9, paragraph 3.

Pozměňovací návrh 25
ČL. 10 ODST. 1

1. Co se týká kombinovaných léčivých 
přípravků pro moderní terapii, celý 
přípravek včetně jakéhokoli 

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

zdravotnického prostředku (prostředků) 
nebo jakéhokoli aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku (prostředků) začleněného 
v léčivém přípravku musí být nakonec 
vyhodnocen agenturou.

Odůvodnění

According to paragraph 2, a medical device or the active implantable medical device part of 
a combined advanced therapy medicinal product may be assessed by a notified body in order 
to benefit from its extensive specific experience. The final evaluation of the product should be 
carried out by the Agency who should take account of the results of the assessment of a 
notified body in its evaluation of the whole combined product.

Pozměňovací návrh 26
ČL. 10 ODST. 2 PODODSTAVEC 1

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 registraci kombinovaného 
léčivého přípravku pro moderní terapii 
může obsahovat výsledky hodnocení
zdravotnického prostředku nebo aktivního 
implantovatelného zdravotnického 
prostředku 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.

Odůvodnění

It should be clarified that the applicant has the choice to get the device part of a combined 
ATMP assessed and certified by a notified body, in accordance with the medical device 
legislation. In such a case, the Agency should take account of this assessment in its evaluation 
of the whole combined product.

Pozměňovací návrh 27
ČL. 15 ODST. 1

1. Kromě požadavků na farmakovigilanci 
stanovených v článcích 21 až 29 nařízení
(ES) č. 726/2004 musí žadatel uvést, 
v rámci žádosti o registraci předpokládaná 
opatření pro zajištění sledování účinnosti 
léčivých přípravků pro moderní terapii.

1. Kromě požadavků na farmakovigilanci 
stanovených v článcích 21 až 29 nařízení 
(ES) č. 726/2004 musí žadatel uvést, 
v rámci žádosti o registraci, předpokládaná 
opatření pro zajištění sledování účinnosti 
léčivých přípravků pro moderní terapii 
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a nepříznivých reakcí vůči nim.

Odůvodnění

This amendment would ensure a better coherence with existing pharmaceutical legislation 
and a high standard of pharmacovigilance.

Pozměňovací návrh 28
ČL. 15 ODST. 2

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

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

Odůvodnění

In order to ensure the effectiveness of the risk management system, the Commission should 
have an obligation to require necessary measures to be carried out when there is a cause for 
concern.

Pozměňovací návrh 29
ČL. 16 ODST. 1

1. Držitel registrace pro léčivý přípravek 
pro moderní terapii musí vytvořit 
a udržovat systém, který zajistí, že 
u jednotlivého výrobku a jeho výchozích 
materiálů a surovin včetně všech látek, 
které mohou přijít do styku s tkáněmi
nebo buňkami, lze sledovat od zdroje, přes 
výrobu, balení, dopravu, až po dodání do 
nemocnice, instituce nebo soukromého 
zařízení, kde je výrobek používán.

1. Držitel registrace pro léčivý přípravek 
pro moderní terapii musí vytvořit 
a udržovat systém, který zajistí, že 
u jednotlivého výrobku a jeho výchozích 
materiálů a surovin včetně všech látek, 
které mohou přijít do styku s tkáněmi 
nebo buňkami, lze sledovat od zdroje, přes 
výrobu, balení, skladování, dopravu, až po 
dodání do nemocnice, instituce nebo
soukromého zařízení, kde je výrobek 
používán.
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Odůvodnění

Traceability during storing steps should also be ensured. Adding ‘storing’ establishes a 
coherent system of product traceability, and is in line with Directive 2004/23/EC.

Pozměňovací návrh 30
ČL. 16 ODST. 4

4. Držitel registrace musí uchovat data 
vztahující se k prvnímu odstavci nejméně 
30 let od umístění výrobku na trh nebo 
déle, pokud to vyžaduje Komise jako 
podmínku pro udělení registrace.

4. Držitel registrace musí uchovat data 
vztahující se k prvnímu odstavci nejméně 
30 let od data použitelnosti výrobku nebo 
déle, pokud to vyžaduje Komise jako 
podmínku pro udělení registrace.

Odůvodnění

The proposed wording is unambiguous, whereas “placing on the market” might create 
difficulties in interpretation. The proposed wording provides a pragmatic solution for the 
marketing authorisation holder to know exactly from when traceability data must be kept.

Pozměňovací návrh 31
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 sleva 65 % pro ostatní žadatele.

Odůvodnění

This Regulation seeks to encourage and support SME's in the development of ATMPs.
Therefore, it is necessary to introduce special fee-waivers applicable to SME's on scientific 
advice. The 10% of the basic fee which the SME's should cover themselves is a symbolic 
amount, in order to prevent any abuse of the totally gratis system. Moreover, to support the 
applicants which do not fall under the SME criteria and to ensure the competitiveness of the 
whole sector, a reduction of 65% should be applied to all companies irrespective of their size.

Pozměňovací návrh 32
ČL. 18 ODST. 1

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

bázi genů, buněk nebo tkání může 
agenturu požádat o vědecké doporučení 
s úmyslem stanovit, zda zmíněný výrobek 
odpovídá z vědeckého hlediska definici 
léčivého přípravku pro moderní terapii.
Agentura vydá toto doporučení po 
konzultaci s Komisí ve lhůtě 60 dnů od 
obdržení žádosti.

Odůvodnění

It should be clarified that the procedure foreseen in this Article may apply to all types of 
advanced therapy medicinal products, including products based on genes. The proposed 
amendment also foresees that an applicant will get clarity on the classification of the 
concerned product in a timely manner, thus facilitating business planning and further 
development of the product.

Pozměňovací návrh 33
ČL. 21 ODST. 1 PÍSM. C)

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

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

Odůvodnění

In order to cover all medical fields which the advanced therapies may relate to, more general 
medical expertise, i.e. physicians with clinical expertise, should be represented in the 
Committee for Advanced Therapies. In addition, by introducing alternate members, we would 
like to ensure a permanent representation of the groups involved. The appointment of these 
members and their alternates should take place in consultation with the European 
Parliament.

Pozměňovací návrh 34
ČL. 21 ODST. 2

2. Všechny členy Výboru pro moderní 
terapie je třeba vybrat pro jejich vědeckou 

2. Všechny členy a náhradníky ve Výboru 
pro moderní terapie je třeba vybrat pro 
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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.

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.

Alespoň jeden člen a jeden náhradník ve 
Výboru pro moderní terapie musí mít 
vědecké odborné znalosti v oblasti 
zdravotnických prostředků.

Odůvodnění

The alternate members of the Committee for Advanced therapies introduced in paragraph 1 
shall comply with the same criteria of scientific qualification or experience in the field of 
advanced therapy medicinal products as its members. In order to ensure an appropriate level 
of expertise, it would be important to include experts as members that have a background in 
the evaluation of medical devices, as many of the products concerned share many 
characteristics of medical devices.

Pozměňovací návrh 35
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.

Vedle požadavků uvedených v článku 63 
nařízení (ES) č. 726/2004 nesmějí mít 
členové ani náhradníci ve Výboru pro 
moderní terapie žádné finanční ani jiné 
zájmy v biotechnologickém sektoru 
a v sektoru zdravotnických prostředků. 
Všechny nepřímé zájmy, které by se mohly 
vztahovat k těmto sektorům, musejí být 
uvedeny v 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) 
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č. 726/2004.

Odůvodnění

It should be clarified that an identical level of transparency as for existing Committees within 
the EMEA (pursuant to Article 63 of Regulation (EC) No 726/2004) applies for the new 
Committee for Advanced Therapies. It should also be clarified that interests in the 
biotechnology or medical device sector are forbidden.

Pozměňovací návrh 36
ČL. 23 PÍSM. A)

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

(a) formulovat návrh stanoviska ke 
kvalitě, bezpečnosti a účinnosti léčivých 
přípravků pro moderní terapii ke 
konečnému schválení Výborem pro 
humánní léčivé přípravky a poradit mu
ohledně všech údajů získaných při vývoji 
takového přípravku,

Odůvodnění

Due to the highly specific and unique character of the advanced therapy medicinal products, 
a new Committee for Advanced Therapies is established within EMEA, composed of experts 
having specific qualification or experience in this highly innovative and quickly developing 
field. Therefore, the new structure should be responsible for drafting an opinion on the 
quality, safety, and efficacy of products for the final approval by the CHMP. Furthermore, the 
committee should be consulted for the evaluation of other products under its competence.

Pozměňovací návrh 37
ČL. 23 PÍSM. AA) (nové)

(aa) v souladu s článkem 18 poskytovat 
Výboru pro humánní léčivé přípravky 
rady týkající se toho, zda přípravek 
splňuje definici léčivého přípravku pro 
moderní terapii,

Odůvodnění

Having specific expertise in advanced therapy medicinal products, the Committee for 
Advanced Therapies should have a prominent role in the classification task of whether a 
product is or is not an advanced therapy medicinal product.
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Pozměňovací návrh 38
ČL. 23 PÍSM. EA) (nové)

(ea) podílet se na postupech poskytování 
vědeckého poradenství zmíněných 
v článku 17 tohoto nařízení a v čl. 57 
odst. 1 písm. n) nařízení (ES) č. 726/2004,

Odůvodnění

The Committee on Advanced Therapies should consist of the best possible experts from 
Member States. Their expertise should therefore be drawn upon for any advice issued 
regarding an advanced therapy medicinal product.

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 24

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

Komise po konzultaci s agenturou
postupem podle čl. 26 odst. 2a změní 
přílohy II až IV tak, aby se přizpůsobila 
vědeckému a technickému vývoji.

Odůvodnění

Annex I contains a fundamental and substantial definition. We therefore consider that it 
should not be subject to any changes through comitology. Should any changes be necessary 
due to scientific progress, they should be adopted in co-decision, fully involving the European 
Parliament. The regulation should set out very clearly that the Commission must involve the 
EMEA, through the Committee for Advanced Therapies, whenever adaptation of the Annexes 
to technical progress is required. The adaptation of Annexes II to IV should fall under the 
new regulatory procedure with scrutiny.

Pozměňovací návrh 40
ČL. 25 NADPIS

Podávání zpráv Podávání zpráv a přezkum

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 41
ČL. 25 ODST. 1A (nový)
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V této zprávě Komise také posoudí dopad 
technického pokroku na uplatňování 
tohoto nařízení. Bude-li to nutné, předloží 
rovněž legislativní návrh na přezkoumání 
jeho rozsahu a na začlenění inovačních 
terapií, které nezahrnují ani genové 
terapie, ani buněčné terapie, ani tkáňové 
inženýrství.

Odůvodnění

Vědecké pokroky mohou umožnit další inovační terapie, které nebudou zahrnovat 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 42
ČL. 25 ODST. 2A (nový)

2a. Odkazuje-li se na tento odstavec, 
použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 a článek 7 
rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na 
ustanovení článku 8 uvedeného 
rozhodnutí.

Odůvodnění

This amendment is in line with the new comitology provisions (regulatory procedure with 
scrutiny).

Pozměňovací návrh 43
ČL. 27 BOD 1 (nový)

Čl. 13 odst. 1 (nařízení (ES) č. 726/2004)

(1) V čl. 13 odst. 1 se první věta nahrazuje 
tímto:
„Aniž je dotčen čl. 4 odst. 4 a 5 směrnice 
2001/83/ES, je registrace udělená 
v souladu s tímto nařízením platná 
v celém Společenství.“

Odůvodnění

This is a consequential amendment to Article 28(2) to ensure legal coherence.
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Pozměňovací návrh 44
ČL. 27 BOD 2A (nový)

Příloha bod 3 pododstavec 2 (nařízení (ES) č. 726/2004)

(2a) V příloze se bod 3 druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Po 20. květnu 2008 může Komise po 
konzultaci s agenturou předložit jakýkoli 
vhodný návrh upravující tento bod 
a Evropský parlament a Rada o něm 
v souladu se Smlouvou rozhodnou.“

Odůvodnění

Tato část nařízení 726/2004 stanoví, kdy musí být získána registrace Společenství. Podle 
současného návrhu je možné, aby některé přípravky pro moderní terapii nepotřebovaly 
registraci, ať už proto, že nezahrnují žádný z procesů uvedených v bodě 1 přílohy nařízení 
726/2004, nebo proto, že se nepoužívají pro léčbu žádné z nemocí uvedených v bodě 3 této 
přílohy. V současnosti lze seznam nemocí v bodě 3 rozšířit na základě návrhu Rady a Komise, 
bez účasti Evropského parlamentu. Rozhodnutí určující rozsah legislativních aktů musí projít 
postupem spolurozhodování.

Pozměňovací návrh 45
ČL. 28 BOD 1 (nový)

Čl. 1 bod 4a (nový) (směrnice 2001/83/ES)

(1) V článku 1 se doplňuje bod 4a, který 
zní:
„4a. Výrobek tkáňového inženýrství:
Výrobek definovaný v článku 2 nařízení 
(ES) č. **/** o léčivých přípravcích pro 
moderní terapii.“

Odůvodnění

For the sake of legal coherence and clarity, it is necessary to include a cross reference to the 
definition of a tissue engineered product in Directive 2001/83/EC on medicinal products, 
which already contains the definitions of a gene therapy medicinal product and a somatic cell 
therapy medicinal product.

Pozměňovací návrh 46
ČL. 28 BOD 1 (nový)

Čl. 3 bod 7 (směrnice 2001/83/ES)
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7. jakýkoli léčivý přípravek pro moderní 
terapii ve smyslu definice v nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […/ 
(nařízení o léčivých přípravcích pro 
moderní terapii)*], který je kompletně 
připraven a používán v jedné nemocnici na 
základě lékařského předpisu pro 
jednotlivého pacienta.

7. jakýkoli léčivý přípravek pro moderní 
terapii ve smyslu definice v nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. […/ 
(nařízení o léčivých přípravcích pro 
moderní terapii)*], který je kompletně 
připraven v nemocnici pro jednorázové 
použití nespecifickým, 
nestandardizovaným a nepatentovaným 
postupem a používán v nemocnici
v souladu s jednotlivým lékařským 
předpisem pro jednotlivého pacienta.

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

Odůvodnění

For the justification concerning hospitals, see amendment to Recital 5. Exceptions given in 
Directive 2001/83/EC (Article 3, points 1 and 2) allow pharmacies to prepare medicinal 
products in accordance with a medical prescription without complying with medicinal 
product legislation. This exception would also give the in-house pharmacies of hospitals the 
possibility of producing TEP using standardized methods and on a routine basis. Therefore 
this amendment is crucial to ensure that only one-off basis products are excluded from the 
scope of this Regulation.

Pozměňovací návrh 47
ČLÁNEK 28A (nový)

Článek 28a
Výroba určená pro klinická hodnocení

V souladu s postupem uvedeným v článku 5 
rozhodnutí 1999/468/ES stanoví Komise 
konkrétní výrobní požadavky pro 
hodnocené léčivé přípravky, které se budou 
uplatňovat při výrobě léčivých přípravků 
pro moderní terapii určených pro klinická 
hodnocení prováděná v téže nemocnici, 
v níž byly přípravky vyrobeny.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 48
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ČL. 28 ODST. 1

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

1. Léčivé přípravky pro moderní terapii, 
kromě výrobků 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 4 let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost splňovat 
podmínky tohoto nařízení.

Odůvodnění

Today companies are already producing and marketing TEP at national level through 
national authorisation systems. In order for a company to obtain a centralised marketing 
authorisation (e.g. design the new trials together with the EMEA, to conduct the trials, to 
develop the dossier and to submit it to the EMEA for evaluation) the proposed timeframe of 2 
years is too short. Taking into account the time required for the above-mentioned steps and in 
order to avoid products that have been safely treating patients up to now being removed from 
those patients during the transitional period, we suggest a period of 4 years.

Pozměňovací návrh 49
ČL. 28 ODST. 1A (nový)

1a. Výrobky tkáňového inženýrství, které 
byly ve Společenství legálně na trhu 
v souladu s vnitrostátními právními 
předpisy nebo s právními předpisy 
Společenství k datu použití uvedeném 
v čl. 30 odst. 2, musejí splňovat podmínky 
tohoto nařízení nejpozději do 4 let od 
uvedeného data.

Odůvodnění

Výrobci nebudou schopni vytvářet vývojové protokoly do doby, než budou zveřejněny všechny 
požadavky týkající se přípravků tkáňového inženýrství. Přechodné období pro tyto přípravky 
musí proto brát v úvahu dobu na zveřejnění všech těchto potřebných požadavků.

Pozměňovací návrh 50
ČL. 28 ODST. 2

2. Odchylně od čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 297/95 se u žádostí o registraci léčivých 

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

přípravků pro moderní terapii zmíněných 
v odstavcích 1 a 1a neplatí agentuře žádný 
poplatek.

Odůvodnění

See the amendment for Article 29, paragraph 1a (new).

Pozměňovací návrh 51
ČL. 30 ODST. 2A A 2B (nový)

Pro výrobky tkáňového inženýrství se toto 
nařízení použije po vstupu všech požadavků 
uvedených v článcích 4, 5 a 8 v platnost.
Prováděcí opatření předpokládaná 
v článcích 4, 5 a 8 budou přijata co 
nejdříve, v každém případě však nejpozději 
do 9 měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Odůvodnění

Manufacturers will not be in a position to design development protocols until the technical 
requirements are published and the adaptations of the Good Clinical Practice Directive and 
the Good Manufacturing Practice Directive are finalised. Therefore, we propose 9 months 
time limit for the Commission to adopt the necessary measures.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Rychlý rozvoj v oblasti biologie, biotechnologie a lékařství a snahy o dosažení trvale 
udržitelného rozvoje ochrany zdraví v Evropské unii vedou k vývoji nových způsobů léčby 
a vysoce inovačních léčivých přípravků.

V tomto ohledu hrají významnou úlohu přípravky na bázi genové terapie, buněčné terapie 
a tkáňového inženýrství, které mohou být velmi účinné při léčbě onemocnění, jako je 
rakovina, chrupavková a kostní onemocnění či úrazy, při léčbě genetických poruch, 
zotavování po infarktu a nahrazování kůže u lidí, kteří utrpěli popáleniny.

Právní rámec na úrovni Společenství týkající se těchto moderních terapií je v dnešní době 
neúplný, neboť právně definované jsou pouze léčivé přípravky genové terapie a somaticko-
buněčné terapie. Právně upravené není tkáňové inženýrství, což vede k rozdělení trhu 
a pacientům brání ve snadném přístupu k potřebné léčbě.

Stávající návrh představuje jednotný harmonizující regulativní rámec pro hodnocení, 
registraci a kontrolu léčivých přípravků moderní terapie: požadavky na udělování registrací 
a postupy, poregistrační kontrolu a dohledatelnost. Na navrhované nařízení by mělo být 
nahlíženo v rámci širší perspektivy stávajících právních předpisů v této oblasti, jako je 
například směrnice 2001/83/ES o léčivých přípravcích, nařízení (ES) č. 726/2004 o Evropské 
agentuře pro léčivé přípravky (EMEA) či směrnice 2004/23/ES o stanovení jakostních 
a bezpečnostních norem souvisejících s lidskými tkáněmi a buňkami.

Návrh představuje evropský centralizovaný postup pro udělování registrací a v rámci agentury 
EMEA vytváří nový Výbor pro moderní terapie složený z vysoce kvalifikovaných 
a zkušených odborníků ve všech oblastech souvisejících s těmito přípravky. Navrhované 
nařízení navíc stanovuje přísnější požadavek na poregistrační kontrolní systém 
a dohledatelnost pacienta a pojednává o specifických technických požadavcích na přípravky 
tkáňového inženýrství. Dále představuje zvláštní doplňkové podněty pro žadatele, zejména 
pro malé a střední podniky, s cílem zvýšit konkurenci v rámci EU.

Zpravodaj vítá tento návrh nařízení a zavedení nového souvislého právního rámce pro tyto 
inovační, specifické a komplexní léčivé přípravky. Souhlasí s potřebou centralizovaného 
postupu při udělování registrací, aby se zlepšil přístup na trh a zajistil volný pohyb léčivých 
přípravků moderní terapie ve Společenství. V zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany zdraví 
v EU by mělo mít prioritu prokazování kvality, bezpečnosti a účinnosti těchto přípravků.
Měla by být zajištěna co nejvyšší úroveň právní jistoty, zatímco na technické úrovni by měla 
být umožněna dostatečná pružnost.

Zpravodaj by chtěl nicméně zdůraznit význam jasných definicí, aby se zabránilo právní 
nejistotě či šedým zónám, zejména v souvislosti s definicí kombinovaných léčivých přípravků 
pro moderní terapii a jejich hodnocením. Mělo by se také ujasnit, že přípravky připravené 
v nemocnici jednorázově pro jednotlivé pacienty by se neměly řídit postupem pro centrální 
udělování registrací. Navíc je třeba neopomíjet výrobky používané při výrobě léčivých 
přípravků pro moderní terapii určených pro klinická hodnocení a výrobků určených pro 
klinický výzkum.
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Zpravodaj by chtěl dále zdůraznit významnou úlohu Výboru pro moderní terapie v rámci 
EMEA. Tento vysoce kvalifikovaný orgán by měl hrát podstatnou úlohu v procesu vědeckého 
hodnocení léčivých přípravků pro moderní terapii a jeho vnitřní rozhodovací postup by měl 
by být jasně vymezen.

Léčivé přípravky pro moderní terapii by navíc mohly být zdrojem vážných etických obav, 
neboť je pravděpodobné, že budou obsahovat lidské buňky či tkáně. Návrh Komise by neměl 
mít vliv na vnitrostátní právní předpisy, které zakazují či omezují používání některých druhů 
lidských či zvířecích buněk (například embryonálních kmenových buněk) nebo prodej, 
dodávky či používání léčivých přípravků odvozených z těchto buněk. Podle právní služby 
Parlamentu vzbuzuje současný návrh právního předpisu vážné obavy, pokud jde o právní 
základ. Zpravodaj požádal o písemné právní stanovisko k tomuto ustanovení a stále uvažuje 
o nejvhodnější formulaci zásady subsidiarity v čl. 28 odst. 2. Prozatím k tomuto článku 
nenavrhuje v návrhu zprávy žádné pozměňovací návrhy.

Vývoj biotechnologií a biomedicíny by měl probíhat za plného respektování lidských práv. 
Práva, jako je právo na lidskou důstojnost nebo právo na nedotknutelnost lidské osobnosti, 
která jsou stanovená v Úmluvě z Ovieda stejně jako v Chartě základních práv, by měla být 
plně dodržována. Zpravodaj proto ve svém prvním návrhu zprávy zdůrazňoval, že registrační 
postup by měl být prováděn v souladu se zásadami neobchodovatelnosti s lidským tělem 
a jeho částmi jako takovými. Dále zpravodaj předložil pozměňovací návrhy, podle kterých by 
na základě tohoto nařízení byla vyloučena evropská registrace přípravků, které modifikují 
zárodečnou linii genetické identity lidských bytostí, a přípravků odvozených od hybridů lidí 
a zvířat nebo chimér (umožňuje se však transplantace somatických zvířecích buněk nebo tkání 
do lidského těla k léčebným účelům, tj. xenotransplantace). 

Tyto pozměňovací návrhy schválil Výbor pro právní záležitosti. I když byly tyto pozměňovací 
návrhy přijaty většinou výboru ENVI, byl při konečném hlasování pozměněný návrh zprávy 
zamítnut. Zpravodaj je stále přesvědčen o tom, že přístup zvolený výborem JURI je 
nejvhodnější. Nicméně si klade za cíl nalézt v této oblasti co nejširší možnou shodu. A proto 
ve svém novém návrhu zprávy nepředkládá žádné z těchto pozměňovacích návrhů a je 
připraven jednat se svými kolegy o kompromisech.


