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Изменение 75
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и 
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността, правата и 
благосъстоянието на субектите следва 
да бъдат защитени, а получените данни 
следва да бъдат надеждни и устойчиви.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация — Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора (Сеул, 2008 г.), следва да се даде приоритет на 
безопасността, правата и благосъстоянието на хората.

Изменение 76
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и 
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността, правата и здравето на 
субектите следва да бъдат защитени, а 
получените данни следва да бъдат 
надеждни и устойчиви.

Or. en

Изменение 77
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни,
устойчиви и да отразяват 
разнообразния състав на населението 
по отношение на възрастта и баланса 
между половете.

Or. en

Изменение 78
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и 
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и 
устойчиви. Интересите на 
участниците следва винаги да имат 
превес пред останалите интереси.

Or. sl

Изменение 79
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
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следва да подлежи на предварително 
разрешение.

следва да подлежи на предварително 
разрешение и следва да се гарантира, 
че лицата, издаващи разрешение, не се 
намират в положение на конфликт 
на интереси и че те са независими от 
спонсора, институцията на мястото 
на клиничното изпитване и 
участващите изследователи.

Or. en

Изменение 80
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение.

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение и одобрение от комитет 
по етика.

Or. en

Обосновка

Това допълнение е в съответствие с член 9, параграф 1 от Директива 2001/20/ЕО и 
включва принципа на предварителното одобрение на протокол за изследване съгласно 
член 15 от Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация (Сеул, 
2008 г.) и раздел 2.6 от Насоките за добра клинична практика на ICH в 
съображенията на предложението за регламент.

Изменение 81
Petru Constantin Luhan
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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение.

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение, което следва да включва 
преглед от комитет по етика.

Or. en

Обосновка

Въпреки съгласието ни, че одобрението от комитет по етика е необходимо, ние 
категорично подкрепяме настоящото предложение за едно решение за една държава 
членка. Настоящият текст създава впечатление, че има две стъпки, което очевидно 
не следва да е така. Текстът следва да се изготви по начин, който ще гарантира 
включването на одобрението от комитет по етика в процедурата по разрешение, и 
това трябва да бъде посочено в регламента и в графика.

Изменение 82
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение.

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение. Това разрешение следва да 
отчита научните, етичните и 
административните аспекти.

Or. en

Обосновка

Научната и етичната оценка не следва да се разделят.
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Изменение 83
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съществуващото определение за 
„клинично изпитване“, което се съдържа 
в Директива 2001/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. относно сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно прилагането 
на добрата клинична практика при 
провеждането на клинични изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна 
употреба, следва да бъде изяснено. За 
тази цел понятието за клинично 
изпитване следва да се определи с по-
голяма прецизност чрез въвеждане на 
общото понятие „клинично 
изследване“, в рамките на което 
клиничното изпитване е отделна 
категория. Тази категория следва да 
бъде определена въз основа на 
специфични критерии. Този подход 
отчита надлежно международните 
насоки и е в съответствие със 
законодателството на ЕС в областта 
на лекарствените продукти, което се 
основава на разделението на 
„клинично изпитване” и 
„неинтервенционно изследване“.

(3) Съществуващото определение за 
„клинично изпитване“, което се съдържа 
в Директива 2001/20/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 април 
2001 г. относно сближаване на 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на 
държавите членки относно прилагането 
на добрата клинична практика при 
провеждането на клинични изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна 
употреба, следва да бъде изяснено.

Or. en

Обосновка

Следва да се запази старото определение за „клинично изпитване“ от Директива 
2001/20/ЕО, като в него се включат нововъведените изпитвания с ниска степен на 
интервенция с едно уточнение; следва да стане ясно, че изследванията на 
ефикасността и безопасността в периода след издаване на разрешение са в обхвата 
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на определението за клинично изпитване и по този начин — на регламента. Тези 
промени са отразени в нашите изменения 3, 4 и 5.

Изменение 84
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Приложното поле на настоящия 
регламент е по същество идентично с 
това на Директива 2001/20/ЕО. То е 
ограничено до клиничните 
изследвания на лекарствени продукти 
за хуманна употреба, но е много 
широко в смисъл, че изключва само 
неинтервенционните изследвания, 
тоест изследванията, провеждани от 
практикуващите лекари без 
допълнителна намеса. 
Неинтервенционните изследвания са 
по-специално изследвания във връзка с 
безопасността, провеждани след 
получаване на разрешение и 
започнати, управлявани или 
финансирани от титуляря на 
разрешението за търговия. Те 
позволяват да се пристъпи към 
извличане на данни. Тези изследвания
попадат в обхвата на 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 
6 ноември 2001 г. за утвърждаване на 
кодекс на Общността относно 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба.

Or. fr

Изменение 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки.

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки. Порталът следва да намали 
ненужната бюрокрация, за да може 
не само спонсорите и 
изследователите от академичната 
общност, провеждащи 
многонационални изследвания, но и 
обществените органи, да се 
възползват от него. 

Or. fi
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Изменение 86
Philippe Juvin, Антония Първанова, Nora Berra

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки.

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки. Като се има предвид, че 
клиничните изпитвания, провеждани 
в една единствена държава членка, са 
също толкова необходими за 
европейските клинични изследвания, 
процедурата, предвидена от 
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настоящия регламент, следва да 
обхваща тези клинични изпитвания. 
За тези клинични изпитвания 
досието на заявлението следва също 
да се подава чрез единния европейски 
портал за подаване.

Or. fr

Изменение 87
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Опитът с Директива 2001/20/ЕО 
показва също, че целта за опростяване и 
хармонизиране на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Съюза, не може да бъде постигната с 
правната форма на директива, а само 
посредством правната форма на 
регламент. Единствено правната форма 
на регламент гарантира, че държавите 
членки ще се ръководят при своята 
оценка на заявлението за разрешение за 
клинично изпитване от еднакъв текст, а 
не от различаващи се национални мерки 
за транспониране. Горепосоченото е в 
сила не само за целия процес по 
разрешаването, но също така и за 
всички други въпроси, които са 
разгледани в настоящия регламент, като 
например докладването по отношение 
на безопасността по време на 
клиничните изпитвания и изискванията 
за етикетирането на лекарствените 
продукти, използвани в контекста на 
клинично изпитване.

(5) Опитът с Директива 2001/20/ЕО 
показва също, че целта за опростяване и 
хармонизиране на разпоредбите, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Съюза, не може да бъде постигната с 
правната форма на директива, а само 
посредством правната форма на 
регламент. Единствено правната форма 
на регламент гарантира, че държавите 
членки ще се ръководят при своята 
оценка на заявлението за разрешение за 
клинично изпитване от еднакъв текст, а 
не от различаващи се национални мерки 
за транспониране. Горепосоченото е в 
сила не само за целия процес по 
разрешаването, но също така и за 
всички други въпроси, които са 
разгледани в настоящия регламент, като 
например докладването по отношение 
на безопасността по време на 
клиничните изпитвания и изискванията 
за етикетирането на лекарствените 
продукти, използвани в контекста на 
клинично изпитване.

Or. en



PE506.158v01-00 12/82 AM\928644BG.doc

BG

Обосновка

Прилагателното „административен“ следва да бъде заличено, тъй като съществува 
необходимост от хармонизиране не само на административните, но и на етичните 
аспекти.

Изменение 88
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. Това сътрудничество не 
следва да включва аспекти, които по 
същество имат национален характер, 
нито етични аспекти на клиничното 
изпитване, като например 
информираното съгласие;

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване.

Or. fr

Изменение 89
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. Това сътрудничество не 
следва да включва аспекти, които по 
същество имат национален характер, 
нито етични аспекти на клиничното 
изпитване, като например 
информираното съгласие.

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. Това сътрудничество не 
следва да включва аспекти, които по 
същество имат национален характер.



AM\928644BG.doc 13/82 PE506.158v01-00

BG

Or. en

Изменение 90
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случаите, 
когато дадена засегната държава 
членка и дадена докладваща държава 
членка не предадат доклада за оценка, 
своята оценка или решението в 
рамките на сроковете, принципът на 
мълчаливо разрешение следва да се 
прилага автоматично. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

Or. fr

Изменение 91
Elena Oana Antonescu
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват, освен ако 
държавите членки не посочат, че са 
налице извънредни обстоятелства, 
които оправдават минимални 
закъснения. В случай на кризисна 
ситуация, свързана с общественото 
здраве, държавите членки следва да 
разполагат с възможността бързо да 
извършат оценка на заявление за 
клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

Or. en

Обосновка

Макар че графиците следва да се спазват, способността на държавите членки да ги 
спазват зависи както от рутинните, така и от непредвидените елементи, свързани 
със съдържанието на заявлението и оперативния капацитет, което може да попречи 
на бързото оценяване. При извънредни обстоятелства държавите членки следва да 
имат възможност да ги отбележат с цел предотвратяване на „мълчаливото 
разрешение“, като същевременно се стремят да извършат оценката своевременно.

Изменение 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“, в случай на 
положителен вот в комитета по 
етика и на липса на възражение от 
страна на компетентния орган до 
изтичането на определен срок. Това 
понятие следва да се запази, с цел да се 
гарантира, че графиците се спазват. В 
случай на кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това в случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

Or. en

Обосновка

Позоваването на Директива 2001/20/ЕО следва да бъде по-точно. Съгласно 
директивата разрешението следва да е мълчаливо, т.е. в случай на положителен вот в 
Комитета по етика и на липса на възражение от страна на компетентния орган в 
рамките на определен срок. Изрично писмено разрешение все пак следва да е 
необходимо в изключителни случаи, пораждащи особено сложни проблеми. Следва да 
стане по-ясно, че последното изречение от абзаца се отнася единствено до случай на 
кризисна ситуация, свързана с общественото здраве.
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Изменение 93
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

(8) Сроковете за оценка на досие на 
заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания, 
като на първо място се гарантира 
безопасността и благосъстоянието 
на всички участници. В този контекст 
с Директива 2001/20/ЕО бе въведено 
понятието „мълчаливо разрешение“. 
Това понятие следва да се запази, с цел 
да се гарантира, че графиците се 
спазват. В случай на кризисна ситуация, 
свързана с общественото здраве, 
държавите членки следва да разполагат 
с възможността бързо да извършат 
оценка на заявление за клинично 
изпитване и да предоставят разрешение. 
Поради това следва да не се определят 
минимални срокове за одобряването.

Or. el

Изменение 94
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Сроковете за оценка на досие на (8) Сроковете за оценка на досие на 
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заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

заявление за клинични изпитвания 
следва да бъдат достатъчно дълги, за да 
се направи оценка на досието, като 
същевременно се гарантира бърз достъп 
до нови, иновативни лечения, както и 
до съществуващи лечения (например 
генерични лекарствени продукти) и се 
гарантира, че Съюзът продължава да 
бъде привлекателно място за 
провеждане на клинични изпитвания. В 
този контекст с Директива 2001/20/ЕО 
бе въведено понятието „мълчаливо 
разрешение“. Това понятие следва да се 
запази, с цел да се гарантира, че 
графиците се спазват. В случай на 
кризисна ситуация, свързана с 
общественото здраве, държавите членки 
следва да разполагат с възможността 
бързо да извършат оценка на заявление 
за клинично изпитване и да предоставят 
разрешение. Поради това следва да не се 
определят минимални срокове за 
одобряването.

Or. en

Обосновка

От значение е, че ефективната система за предоставяне на разрешения за клинични 
изпитвания (особено по отношение на графиците) е гарантирана за изпитванията, 
свързани с издаването на разрешения за генерични лекарствени продукти, за да може 
непатентованите съществуващи лечения бързо да се регистрират като генерични 
лекарства, като това е от полза за по-голям брой пациенти и същевременно се 
постигат икономии за системите на здравеопазване.

Изменение 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Държавите членки трябва да 
гарантират, че клиничните 
изпитвания могат да се провеждат в 
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обществени и частни центрове при 
равни условия, при спазване на 
законоустановените изисквания.

Or. es

Обосновка

В държави членки, като Испания например, където има значителни различия между 
обществената и частната система на здравеопазване, това разяснение е необходимо, 
за да се гарантира, че няма нищо, което да предотврати провеждането на клинични 
изпитвания в частен център.

Изменение 96
Tadeusz Cymański

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Модернизацията на ИТ 
инфраструктурата, която улеснява 
адаптирането на държавите членки 
към графиците за издаване на 
разрешение, може да се съфинансира 
от структурни фондове.

Or. pl

Изменение 97
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
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Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с най-
добрата съществуваща доказана 
интервенция. Тези „клинични 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

Or. en

Изменение 98
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
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практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
административни правила, например 
по-кратки срокове за одобрение.

Or. en

Обосновка

Одобрява се понятието „клинично изпитване с ниска степен на интервенция“ и се 
приветства по-краткият срок. Но с него не следва да се подразбира ниска степен на 
защита на субектите в изпитванията. В допълнение, предлаганото от Европейската 
комисия изпитване изглежда е в противоречие с приетото неотдавна 
законодателство за фармакологичната бдителност, където се подчертава, че 
степента на бдителност по отношение на безопасността на лекарствените 
продукти следва да е на високо равнище както в периода преди, така и след издаване 
на разрешение.

Изменение 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
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основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение, без това да компрометира 
високите научни постижения и 
гарантирането на сигурността на 
пациентите на всички етапи.

Or. es

Изменение 100
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
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лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
риск“ често са от решаващо значение за 
оценката на стандартно лечение и 
диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

Or. fr

Изменение 101
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В случай на спешна ситуация, 
както и при редки и много редки 
заболявания, които са 
животозастрашаващи и за които 
терапевтичните възможности и 
експертен потенциал са ограничени и 
географски разпределени в света, 
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държавите членки следва да имат 
възможност приоритетно да 
направят оценка и да издадат 
разрешение по заявления за клинично 
изпитване.

Or. en

Изменение 102
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Съображение 9б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) Понятието „нормална клинична 
практика“ е от жизнено важно 
значение при определянето на това,
дали за дадено заявление е издадено 
разрешение за „клинично изпитване с 
ниска степен на интервенция“. 
Определението за „нормална 
клинична практика“ следва да се 
изясни от Комисията в насоките.

Or. en

Обосновка

Определението „нормална клинична практика“ е от жизнено важно значение в първия 
етап от процедурата по издаване на разрешение, когато докладващата държава 
членка прави първата оценка на заявление за клинично изпитване съгласно член 5. Това 
определение следва да е гъвкаво, въпреки че Комисията следва да предостави в тази 
връзка незаконодателни насоки в подкрепа на тази процедура.

Изменение 103
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 9в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9в) Клиничните изследвания във 
връзка с регистрацията на генерични 
лекарствени продукти (например 
изследванията за биологична или 
терапевтична еквивалентност) 
представляват минимален риск и 
неудобство за субектите на 
изпитването в сравнение с 
нормалната клинична практика, 
както е определена в настоящия 
регламент, тъй като референтният 
лекарствен продукт, използван като 
база за сравнение, е добре 
характеризиран разрешен продукт, 
чиито качество, безопасност и 
ефикасност вече са били оценени.

Or. en

Изменение 104
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 9г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9г) „Изпитван лекарствен продукт“ 
означава всяка активна съставка във 
фармацевтична форма или под 
формата на плацебо, която се 
изпитва или използва като позоваване 
при клинично изпитване, 
включително лекарствен продукт, 
получил разрешение за търговия,  но 
неизползван по предназначение или в 
съответствие с нормалната 
клинична практика.

Or. fr
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Изменение 105
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 9д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9д) „Допълнителен лекарствен 
продукт“ означава всеки лекарствен 
продукт, използван в контекста на 
клинично изпитване, но не като 
изпитван лекарствен продукт. 
Допълнителните лекарствени 
продукти обхващат по-специално 
лекарствени продукти, използвани за 
съпровождащо лечение, 
фармакологични агенти, помощно 
лечение или такива, използвани за 
оценяване на индикативни критерии в 
клинично изпитване. 
Допълнителните лекарствени 
продукти не включват лекарствени 
продукти, които не са свързани с 
клиничните изпитвания и които не 
съответстват на формата на 
изпитването.

Or. fr

Изменение 106
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 9е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9е) Всички срокове, предвидени в 
настоящия регламент, следва да се 
основават на календарни дни. Като се 
има предвид, че държавите — членки 
на Европейския съюз имат различни 
календари и празнични дни, 
основаването на процедурата на 
работни дни ще доведе до различни 
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срокове за валидиране, оценка и 
решение в засегнатите държави 
членки.

Or. fr

Обосновка

Проектът за регламент следва да се основава на календарни, а не на работни дни. 
Спазването на сроковете, което е фактор за конкурентоспособността на 
европейските клинични изследвания, предполага ефективно сътрудничество между 
засегнатите държави членки. Държавите членки имат различен календар на почивни 
дни. Основаването на процедурата на работни дни ще доведе до различни срокове за 
валидиране, оценка и решение в засегнатите държави членки.

Изменение 107
Cristian Silviu Buşoi, Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, например групите 
население, които да бъдат проучвани, 
и потенциалните различия в 
ефикасността и/или безопасността 
за специфични групи от населението, 
по-специално различия по отношение 
на пол и възраст, или дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и разрешението 
за пускане на пазара на лекарствените 
продукти.

Or. en
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Изменение 108
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително гаранцията, че 
групата от субекти, които участват 
в клиничното изпитване, са 
представителни за населението, 
което ще бъде лекувано, включително 
жени и възрастни хора, както и дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

Or. en

Изменение 109
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително дали 
клиничното изпитване е било 

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи 
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително че групата от 
субекти е избрана в съответствие с 
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препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

целевото население, което ще бъде 
лекувано, и дали клиничното изпитване 
е било препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

Or. en

Изменение 110
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание; на по-късните етапи от 
изпитването следва да се отчита 
дали субектите от изпитването са 
представителни за населението, за 
което е предназначен лекарственият 
продукт, и дали клиничното изпитване 
е било препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

Or. en

Обосновка

Участниците в изпитването следва във възможно най-голяма степен да са 
отражение на населението, за което е предназначен лекарственият продукт. Това е 
от особено значение за етапи III и IV от изпитването, в които следва да се оценят 
безопасността и ефикасността на лекарствения продукт чрез изпитвания върху 
такъв тип лица, които е вероятно да го използват щом продуктът излезе на пазара. 
На по-ранен етап се изпитват по-основните рискове за безопасността, когато не е 
от такова жизнено важно значение да се събере представителна група от участници 
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в изпитването.

Изменение 111
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се подобри лечението за 
уязвимите групи, например  лицата с 
деликатно здраве или по-възрастните 
хора, лицата, страдащи от различни 
хронични заболявания, и лицата с 
психични разстройства, при 
лекарствените продукти, които е 
вероятно да имат значителна 
клинична стойност, следва изцяло и 
по целесъобразен начин да се изследва  
въздействието върху тези конкретни 
групи, включително по отношение на
изискванията, свързани със 
специфичните им характеристики и 
опазването на тяхното здраве и 
благосъстояние.

Or. en

Изменение 112
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Опитът, свързан с Директива 
2001/20/ЕО, също сочи, че 60 % от 
клиничните изпитвания се 
финансират от фармацевтичната 
промишленост, а останалите 40 % —
от други заинтересовани страни, 
например представители на 
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академичната общност. Стойността 
на академичния принос следва 
надлежно да се признае от 
държавите членки. Академичните 
спонсори често разчитат на 
частично или пълно финансиране от 
обществени фондове или 
благотворителни организации. С цел 
да се извлече максимална полза от 
този ценен принос и за да се 
стимулират допълнително 
академичните изследвания, но без да 
се прави разлика по отношение на 
качеството на изпитванията, следва 
да бъдат предприети мерки от 
държавите членки за отчитане на 
съответните освобождавания от 
такси (такси за заявление, такси за 
проверка и т.н.) за изпитвания, които 
се провеждат от спонсори на 
академичната общност.

Or. en

Обосновка

Освобождаването от такси няма въздействие върху качеството на изпитването. 
Общественото финансиране и средствата от благотворителните организации не 
следва да се използват за плащане на такси или други разноски, а за провеждане на 
изследвания, които иначе не биха били осъществени.

Изменение 113
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Процедурата по разрешаването 
следва да предвижда възможността за 
преустановяване на оценяването, за да 
позволи на спонсора да вземе 
отношение по запитвания или 
коментари, представени по време на 
оценяването на заявлението. 

(11) Процедурата по разрешаването 
следва да предвижда възможността за 
преустановяване на оценяването, за да 
позволи на спонсора да вземе 
отношение по запитвания или 
коментари, представени по време на 
оценяването на заявлението. 
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Максималната продължителност на 
преустановяването следва да отразява 
обстоятелството дали клиничното 
изпитване е с ниска степен на 
интервенция или не. Освен това следва 
да се гарантира, че след края на 
преустановяването винаги е налице 
достатъчно време за оценяване на 
представената допълнителна 
информация.

Максималната продължителност на 
преустановяването следва да отразява 
обстоятелството дали клиничното 
изпитване е с ниска или средна степен 
на риск или не. Освен това следва да се 
гарантира, че след края на 
преустановяването винаги е налице 
достатъчно време за оценяване на 
представената допълнителна 
информация.

Or. fr

Изменение 114
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) С цел проследяването на 
определено изпитване от 
първоначалното одобрение от 
комитета по етика до 
окончателното му публикуване, за 
всяко едно изпитване, което ще се 
провежда в Европейския съюз или 
чиито резултати ще се използват 
като част от общ технически 
документ за разрешение за продажба 
на лекарствен продукт, ще бъде 
издаден универсален регистрационен 
номер на изпитване (УРНИ).

Or. en

Изменение 115
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) При редките заболявания, както 
са определени от законодателството 
на ЕС, необходимите данни и 
експертни знания за извършване на 
добре информирана оценка на 
заявлението за разрешение за 
клинично изпитване може да са 
оскъдни на национално равнище. 
Следователно експертните знания 
следва да се търсят на европейско 
равнище. За целта, по време на 
оценката докладващата държава 
членка следва да си сътрудничи с 
Научно-консултативната работна 
група към Европейската агенция по 
лекарствата, която следва да 
предостави становище относно 
съответната болест или група 
болести. Когато е целесъобразно 
становището може да обхваща 
аспекти, свързани с част II от 
оценката, и в такъв случай 
докладващата държава членка следва 
да съобщи за това на съответната 
държава членка. Сътрудничеството 
следва да се организира в рамките на 
крайните срокове, предвидени в 
настоящия регламент, по отношение 
на клиничните изпитвания, 
провеждани в областта на 
заболявания, различни от редките 
заболявания.

Or. en

Изменение 116
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 12а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Макар повечето клинични 
изпитвания да се осъществяват с цел 
оценката на лечение, насочено към 
големи групи от пациенти, 
настоящият регламент не следва да 
дискриминира пациенти, които 
страдат от редки и много редки 
заболявания, и следва да отчете 
спецификата на слабо 
разпространените състояния в 
оценката на изпитването.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не отразява спецификите на редките и много редките 
болести. Бъдещият регламент трябва да вземе предвид терапевтичните иновации и 
трябва да е в съответствие с политиките относно редките и много редките 
заболявания, които са разработени след приемането на Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 117
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Разрешението за клинично 
изпитване следва да обхваща всички 
аспекти, свързани със защитата на 
субекта и надеждността и устойчивостта 
на данните. Поради това разрешението 
за провеждане на клинично изпитване 
следва да се съдържа в едно единствено 
административно решение на 
съответната държава членка.

(13) Разрешението за клинично 
изпитване следва да обхваща всички 
аспекти, свързани със защитата на 
субекта и надеждността и устойчивостта 
на данните. Поради това разрешението 
за провеждане на клинично изпитване 
следва да се съдържа в едно единствено 
решение на съответната държава 
членка.

Or. en
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Обосновка

Що се отнася до съображение 5, прилагателното „административно“ следва да бъде 
заличено. Съществува необходимост от опростяване и съкращаване на процедурата 
по одобрение от комитета по етика, без това да е за сметка на защитата на 
пациентите. За да започне изпитването, следва да се дава само едно одобрение, което 
да включва и европейските, и административните аспекти.

Изменение 118
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 
участието на неспециалисти и пациенти. 
Те също така следва да гарантират, че са 
налице необходимите експертни знания 
и опит. Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит. 
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
влияние.

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Тези органи следва да 
бъдат установени съгласно Е6 (R1) от 
Насоките за добра клинична 
практика на ICH, в която са посочени 
отговорностите, съставът, 
функциите, дейностите и 
процедурите. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 
участието на неспециалисти и пациенти. 
Те също така следва да гарантират, че са 
налице необходимите експертни знания 
и опит. Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит. 
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването 
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
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влияние.

Or. en

Обосновка

В своите допускания регламентът не може да пренебрегне международно признатия 
методологичен и етичен стандарт, залегнал в добрата клинична практика.

Изменение 119
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 
участието на неспециалисти и пациенти. 
Те също така следва да гарантират, че са 
налице необходимите експертни знания 
и опит. Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит. 
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването 
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
влияние.

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 
участието на неспециалисти и пациенти. 
Те също така следва да гарантират, че са 
налице необходимите експертни знания 
и опит. Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит. 
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването 
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
влияние. Имената, квалификациите и 
декларациите за интереси на лицата, 
извършващи оценка на заявленията, 
следва да бъдат публично достояние.
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Or. en

Изменение 120
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Съображение 20a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Преди да бъде издадено 
разрешение за търговия, данните от 
клиничното изпитване следва да се 
третират като търговска тайна. 
При получаването на разрешение за 
търговия следва да се допусне, че 
данните в досието на разрешението 
за търговия могат да съдържат 
поверителна и чувствителна 
информация от търговски характер.

Or. en

Обосновка

Следва да се прави разграничение между използването на данните от клиничното 
изпитване в периода преди и след издаването на разрешение. Презумпцията за 
поверителност при получаването на разрешение за търговия е в съответствие с 
насоките на Европейската агенция по лекарствата и Ръководителите на агенциите 
по лекарствата.

Изменение 121
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На държавите членки следва да се 
предостави възможността да определят 
езиковите изисквания за досието на 
заявлението. За да се гарантира, че 
оценяването на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване 

(21) На държавите членки следва да се 
предостави възможността да определят 
езиковите изисквания за досието на 
заявлението. За да се гарантира, че 
оценяването на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване 
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функционира гладко, държавите членки 
следва да разгледат възможността за
приемане на общоразбираем в 
медицинската сфера език като език на 
документацията, която не е 
предназначена за субекта.

функционира гладко, държавите членки 
следва да работят в посока приемане 
на общоразбираем в медицинската 
сфера език като език на документацията, 
която не е предназначена за субекта, 
например информация за пациента и 
формуляр за информирано съгласие.

Or. en

Изменение 122
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 
недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. Субекти от 
уязвими групи, като недееспособни 
субекти, малолетни/непълнолетни 
лица или други уязвими лица, се 
нуждаят от допълнителни мерки за 
защита. Директива 2001/20/ЕО 
съдържа обширен набор от правила за 
защита на субектите, включително 
деца и недееспособни субекти. Освен 
това специфични правила, които 
следва да се прилагат към 
педиатричните групи, са изложени в 
етичните препоръка (ЕК, 2008). Тези 
правила следва да бъдат запазени и 
допълнително интегрирани с цел 
обхващането на всички уязвими групи 
(бременни жени, възрастни хора, 
спешни случаи и т.н.). Що се отнася до 
правилата във връзка с определянето на 
законния представител на 
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недееспособни и малолетни лица, те се 
различават в отделните държави членки. 
Поради това следва на държавите 
членки да се предостави възможността 
да определят законния представител на 
недееспособни субекти и малолетни и 
непълнолетни лица.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент не следва да отслабва степента на защита, гарантирана от 
Директива 2001/20/ЕО и свързаното законодателство, като например педиатричните 
етични препоръки. Напротив, регламентът следва да е представителен за случаите, в 
които се прилагат съществуващите правила и в които се намаляват различията 
между конкретните сектори.

Изменение 123
Esther de Lange

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Субекти от уязвими групи,
като недееспособни субекти, 
малолетни/непълнолетни лица, 
възрастни или други уязвими лица, се 
нуждаят от допълнителни мерки за 
защита. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
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недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 
недееспособни субекти, възрастни и 
малолетни и непълнолетни лица.

Or. en

Изменение 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 
недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, определението за
недееспособни и уязвими лица, както 
и произтичащите от тях разпоредби, 
те се различават в отделните държави 
членки. Поради това следва на 
държавите членки да се предостави 
възможността да определят законния 
представител на недееспособни и 
малолетни и непълнолетни лица и 
евентуално да въвеждат разпоредби, 
които предоставят по-голяма 
защита на национално равнище.
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Or. fr

Обосновка

Следва да се припомни, че по отношение на защитата на уязвимите групи 
настоящият регламент следва да зачита ограничителните мерки, предвидени от 
съответните държави членки за други уязвими групи, например бременните жени, 
родилките, кърмещите жени и лишените от свобода.

Изменение 125
Anna Záborská

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 
недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз и от решението 
по дело C-34/10 „Brüstle/Greenpeace“. 
По-специално Хартата изисква каквато 
и да е намеса в областта на биологията и 
медицината да не може да се провежда 
без свободното и информирано съгласие 
на заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 
законния представител на 
недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

Or. fr
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Изменение 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящият регламент следва да 
предвижда ясни правила относно 
информираното съгласие в извънредни 
ситуации. Тези ситуации са свързани 
със случаи, когато, например, внезапно 
е възникнала опасност за живота на 
даден пациент в резултат на 
многобройни травми, инсулти или 
инфаркти, което налага незабавна 
медицинска интервенция. В такива
случаи може да бъде подходящо да се 
прибегне до интервенция в рамките на 
текущо клинично изпитване, което вече 
е било одобрено. При определени 
обстоятелства обаче, поради факта, че 
пациентът е в безсъзнание и липсва 
законен представител, който е 
непосредствено на разположение, не е 
възможно да се получи информирано 
съгласие преди интервенцията. Поради 
това регламентът следва да определи 
ясни правила, според които пациенти в 
такова състояние може да бъдат 
включени в клиничното изпитване при 
много строги условия. Освен това 
посоченото клинично изпитване следва 
да е пряко свързано със здравословното 
състояние на пациента, в резултат на 
което той не може да даде информирано 
съгласие. Всяко изразено по-рано 
възражение от страна на пациента 
следва да бъде зачетено и при първа 
възможност следва да се потърси 
информирано съгласие от субекта или 
от законния представител.

(23) Настоящият регламент следва да 
предвижда ясни правила относно 
информираното съгласие в извънредни 
ситуации. Тези ситуации са свързани 
със случаи, когато, например, внезапно 
е възникнала опасност за живота на 
даден пациент в резултат на 
многобройни травми, инсулти или 
инфаркти, което налага незабавна 
медицинска интервенция. В такива 
случаи може да бъде подходящо да се 
прибегне до интервенция в рамките на 
текущо клинично изпитване, което вече 
е било одобрено. При определени 
обстоятелства обаче, поради факта, че 
пациентът е в безсъзнание и липсва 
законен представител, който е 
непосредствено на разположение, не е 
възможно да се получи информирано 
съгласие преди интервенцията. Поради 
това регламентът следва да определи 
ясни правила, според които пациенти в 
такова състояние може да бъдат 
включени в клиничното изпитване при 
много строги условия. Например в 
случаите, когато изследването следва 
да започне незабавно и са налице 
основания да се очаква участието в 
клиничното изпитване да доведе до 
потенциална полза за субекта, която 
надвишава рисковете, или 
представлява само минимален риск, 
клиничното изпитване следва да 
може да започне без предварително 
съгласие. Освен това посоченото 
клинично изпитване следва да е пряко 
свързано със здравословното състояние 
на пациента, в резултат на което той не 
може да даде информирано съгласие. 
Всяко изразено по-рано възражение от 
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страна на пациента следва да бъде 
зачетено и при първа възможност следва 
да се потърси информирано съгласие от 
субекта или от законния представител.

Or. fr

Обосновка

Philippe Juvin приветства възможността, предоставена от проекта за регламент, за 
дерогация от изискването за предварително съгласие за клинични изпитвания при 
извънредни ситуации. Въпреки това, той не би желал тази възможност да се 
ограничава до клиничните изпитвания с минимален риск. На практика тази 
разпоредба би била твърде ограничаваща. Тя би изключила много изследвания в 
областта на реанимацията и спешната медицина, насочени към иновативни 
продукти.

Изменение 127
Alda Sousa

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Настоящият регламент следва да 
предвижда ясни правила относно 
информираното съгласие в извънредни 
ситуации. Тези ситуации са свързани 
със случаи, когато, например, внезапно 
е възникнала опасност за живота на 
даден пациент в резултат на 
многобройни травми, инсулти или 
инфаркти, което налага незабавна 
медицинска интервенция. В такива 
случаи може да бъде подходящо да се 
прибегне до интервенция в рамките на 
текущо клинично изпитване, което вече 
е било одобрено. При определени 
обстоятелства обаче, поради факта, че 
пациентът е в безсъзнание и липсва 
законен представител, който е 
непосредствено на разположение, не е 
възможно да се получи информирано 
съгласие преди интервенцията. Поради 
това регламентът следва да определи 

(23) Настоящият регламент следва да 
предвижда ясни правила относно 
информираното съгласие в извънредни 
ситуации. Тези ситуации са свързани 
със случаи, когато, например, внезапно 
е възникнала опасност за живота на 
даден пациент в резултат на 
многобройни травми, инсулти или 
инфаркти, което налага незабавна 
медицинска интервенция. В такива 
случаи може да бъде подходящо да се 
прибегне до интервенция в рамките на 
текущо клинично изпитване, което вече 
е било одобрено. При определени 
обстоятелства обаче, поради факта, че 
пациентът е в безсъзнание и липсва 
законен представител, който е 
непосредствено на разположение, не е 
възможно да се получи информирано 
съгласие преди интервенцията. Поради 
това регламентът следва да определи 
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ясни правила, според които пациенти в 
такова състояние може да бъдат 
включени в клиничното изпитване при 
много строги условия. Освен това 
посоченото клинично изпитване следва 
да е пряко свързано със здравословното 
състояние на пациента, в резултат на 
което той не може да даде информирано 
съгласие. Всяко изразено по-рано 
възражение от страна на пациента 
следва да бъде зачетено и при първа 
възможност следва да се потърси 
информирано съгласие от субекта или 
от законния представител.

ясни правила, според които пациенти в 
такова състояние може да бъдат 
включени в клиничното изпитване при 
много строги условия. Освен това 
посоченото клинично изпитване следва 
да е пряко свързано със здравословното 
състояние на пациента, в резултат на 
което той не може да даде информирано 
съгласие. Всяко изразено по-рано 
възражение от страна на пациента 
следва да бъде зачетено и при първа 
възможност следва да се потърси 
информирано съгласие от субекта или 
от законния представител. Комитет по 
етиката следва да даде положителна 
оценка на преките ползи от 
клиничното изпитване за пациента, 
както и на факта, че клиничното 
изпитване представлява минимален 
риск и тежест за субекта;

Or. en

Обосновка

Отговорният комитет по етиката следва да оцени пряката полза от клиничното 
изпитване върху пациента. Извънредните клинични изпитвания не следва да се 
провеждат за други цели, освен в полза на засегнатия субект.

Изменение 128
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде получено в писмен вид, 
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта.

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде направено в писмен вид, 
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта. Когато е възможно, подобна 
информация следва да бъде 
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предоставена устно, с възможност за 
субекта да задава въпроси, и на 
субекта следва да бъде предоставена 
подробна писмена информация, която 
той  може да задържи. На субекта 
следва да се предостави достатъчно 
време, за да обмисли своето решение.

Or. en

Обосновка

Възможността за предоставяне на устна информация на субектите на изпитването 
следва да се спомене тук.

Изменение 129
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде получено в писмен вид, 
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта.

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде получено в писмен вид, 
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта и следва да бъде на родния език 
на субекта.

Or. en

Изменение 130
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 24a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24а) В съответствие с етичните 
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препоръки (ЕК, 2008 г.) и в допълнение 
към изложеното по-горе, в 
педиатричните клинични изпитвания 
следва да се прилагат подходящи 
процедури за информирано съгласие. 
Тези процедури следва да вземат под 
внимание възрастта и зрелостта на 
децата.

Or. en

Обосновка

Педиатричните препоръки на Европейската комисия от 2008 година са изготвени с 
цел повишаване на защитата на децата в условията на експериментално проучване. 
Тези правила следва да се приложат в регламента, за да се избегне отмяната на 
основни права на детето.

Изменение 131
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се даде възможност на 
пациентите да оценят възможностите да 
участват в клиничното изпитване и да се 
даде възможност за ефективен надзор на 
клиничното изпитване от съответната 
държава членка, началото на 
клиничното изпитване, краят на 
набирането на субекти за клиничното 
изпитване и краят на клиничното 
изпитване следва да бъдат оповестени. 
В съответствие с международните 
стандарти, резултатите от клиничното 
изпитване следва да бъдат докладвани 
на компетентните органи в рамките на
една година, считано от края на 
клиничното изпитване.

(25) За да се даде възможност на 
пациентите да оценят възможностите да 
участват в клиничното изпитване и да се 
даде възможност за ефективен надзор на 
клиничното изпитване от съответната 
държава членка, началото на 
клиничното изпитване, краят на 
набирането на субекти за клиничното 
изпитване и краят на клиничното 
изпитване следва да бъдат оповестени. 
В съответствие с международните 
стандарти, резултатите от клиничното 
изпитване следва да бъдат докладвани 
на компетентните органи в рамките на
две години, считано от края на 
клиничното изпитване.

Or. fr
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Изменение 132
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За да може спонсорът да оцени 
цялата информация относно 
безопасността, която потенциално има 
отношение, изследователят следва да 
докладва пред него всички сериозни 
неблагоприятни събития.

(26) За да може спонсорът да оцени 
цялата информация относно 
безопасността, която потенциално има 
отношение, изследователят следва да 
докладва пред него всички сериозни 
неблагоприятни събития и всички 
предполагаеми сериозни 
неблагоприятни събития.

Or. en

Изменение 133
Антония Първанова, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Спонсорът следва да направи 
оценка на информацията, получена от 
изследователя, и да докладва на 
Агенцията информацията относно 
безопасността във връзка със сериозни 
нежелани събития, при които 
съществуват предположения за 
неочаквани сериозни нежелани 
реакции,.

(27) Спонсорът следва да направи 
оценка на информацията, получена от 
изследователя, и незабавно да докладва 
на Агенцията информацията относно 
безопасността във връзка със сериозни 
нежелани събития, при които 
съществуват предположения за 
неочаквани сериозни нежелани реакции, 
чрез електронната база данни, 
посочена в член 36.

Or. en

Изменение 134
Anna Rosbach
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Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Агенцията следва да предаде 
информацията на държавите членки, за 
да извършат оценка на тази 
информация.

(28) Агенцията следва възможно най-
бързо да предаде информацията на 
държавите членки, за да извършат 
оценка на тази информация.

Or. en

Изменение 135
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Членовете на Международната 
конференция по хармонизация на 
техническите изисквания при 
регистриране на лекарствени продукти 
за хуманна употреба (ICH) се 
споразумяха за подробен набор от 
насоки за добра клинична практика, 
които са понастоящем международно 
признат стандарт за планирането, 
провеждането, регистрирането и 
докладването на клиничните 
изпитвания, в съответствие с 
принципите, залегнали в Декларацията 
от Хелзинки на Световната медицинска 
асоциация. При планирането, 
провеждането, регистрирането и 
докладването на клиничните изпитвания 
могат да възникнат подробни въпроси 
по отношение на подходящите 
стандарти за качество. В такъв 
случай насоките на ICH за добра 
клинична практика следва да бъдат 
използвани като насоки за прилагането 
на правилата, установени в настоящия 
регламент, при условие че няма други 
специфични насоки, издадени от 

(29) Членовете на Международната 
конференция по хармонизация на 
техническите изисквания при 
регистриране на лекарствени продукти 
за хуманна употреба (ICH) се 
споразумяха за подробен набор от 
насоки за добра клинична практика, 
които са понастоящем международно 
признат стандарт за планирането, 
провеждането, регистрирането и 
докладването на клиничните 
изпитвания, в съответствие с 
принципите, залегнали в Декларацията 
от Хелзинки на Световната медицинска 
асоциация. При планирането, 
провеждането, регистрирането и 
докладването на клиничните изпитвания 
насоките на ICH за добра клинична 
практика (ДКП) и другите приложими 
насоки, публикувани от ЕК, следва да 
бъдат използвани като насоки за 
прилагането на правилата, установени в 
настоящия регламент. За тази цел ДКП 
следва да стане част от настоящия 
регламент и да бъде включена в 
приложение [xxx].
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Комисията, и че тези насоки не 
засягат настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

С влизането на Директива 2001/20/ЕО в сила, съответствието с ДКП се превърна в 
законоустановено задължение в Европа за всички изпитвания, изследващи лекарствени 
продукти. ДКП се допълва от набор от научни насоки, изготвени от Комитета по 
лекарствените продукти за хуманна употреба в сътрудничество с учени в сферата на 
медицината и издадени от Европейската комисия. Изготвянето на този набор от 
насоки следва да продължи, с което да се оформи основата за оказване на медицинска 
помощ.

Изменение 136
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Провеждането на клинично 
изпитване трябва да се контролира 
от спонсора, за да се гарантира 
надеждността и устойчивостта на 
резултатите. Мониторингът може 
също така да допринесе за 
безопасността на субекта, като се 
вземат предвид характеристиките на 
клиничното изпитване и зачитането 
на основните права на субектите. 
При определянето на степента на 
мониторинг, характеристиките на 
клиничното изпитване следва да 
бъдат взети под внимание.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.
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Изменение 137
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Провеждането на клинично 
изпитване трябва да се контролира от 
спонсора, за да се гарантира 
надеждността и устойчивостта на 
резултатите. Мониторингът може също 
така да допринесе за безопасността на 
субекта, като се вземат предвид 
характеристиките на клиничното 
изпитване и зачитането на основните 
права на субектите. При определянето 
на степента на мониторинг, 
характеристиките на клиничното
изпитване следва да бъдат взети под 
внимание.

(30) Провеждането на клинично 
изпитване трябва да се контролира от 
спонсора, за да се гарантира 
надеждността и устойчивостта на 
резултатите. Мониторингът може също 
така да допринесе за безопасността на 
субекта, като се вземат предвид 
характеристиките на клиничното 
изпитване и зачитането на основните 
права на субектите. Мониторингът
следва да се адаптира към характера 
на изпитването и да се съсредоточи
върху смекчаването на ключовите 
рискове.

Or. en

Обосновка

Всяко досие на заявление за провеждане на клинично изпитване съдържа оценка на 
риска, която обхваща целия спектър от рискоопределящи фактори и която определя 
последиците за управлението на изпитването, включително (но не само) за 
мониторинга на изпитването.

Изменение 138
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Лицата, участващи в 
провеждането на клинично 
изпитване, по-специално 
изследователите и другите 
служители в сферата на 
здравеопазването, следва да бъдат 

заличава се
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достатъчно квалифицирани за 
изпълнението на своите задачи в 
клиничното изпитване, а 
съоръженията, в които клиничното 
изпитване се провежда, следва да 
бъдат подходящи за клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 139
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Лицата, участващи в провеждането 
на клинично изпитване, по-специално 
изследователите и другите служители
в сферата на здравеопазването, следва 
да бъдат достатъчно квалифицирани за 
изпълнението на своите задачи в 
клиничното изпитване, а съоръженията, 
в които клиничното изпитване се 
провежда, следва да бъдат подходящи за 
клиничното изпитване.

(31) Лицата, участващи в провеждането 
на клинично изпитване, по-специално 
изследователите и другите 
специалисти в сферата на 
здравеопазването, следва да бъдат 
достатъчно квалифицирани за 
изпълнението на своите задачи в 
клиничното изпитване, а съоръженията, 
в които клиничното изпитване се 
провежда, следва да бъдат подходящи за 
клиничното изпитване.

Or. en

Изменение 140
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 32
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Текст, предложен от комисията Изменение

(32) В зависимост от 
обстоятелствата, при които се 
провежда клиничното изпитване, 
следва да бъде възможно да се 
проследят изпитваните и някои 
допълнителни лекарствени продукти, 
за да се гарантира безопасността на 
субекта и устойчивостта и 
надеждността на данните. По 
същите причини тези продукти 
следва да се унищожават, когато е 
необходимо, и в зависимост от 
обстоятелствата на клиничното 
изпитване да подлежат на 
специфични условия за съхранение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 141
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) По време на клиничното 
изпитване спонсорът може да научи 
за сериозни нарушения на правилата 
за провеждане на клиничното 
изпитване. Това следва да бъде 
съобщено на съответните държави 
членки, за да бъдат предприети 
действия от тези държави членки, 
когато е необходимо.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 142
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) По време на клиничното изпитване 
спонсорът може да научи за сериозни 
нарушения на правилата за провеждане 
на клиничното изпитване. Това следва 
да бъде съобщено на съответните 
държави членки, за да бъдат предприети 
действия от тези държави членки, 
когато е необходимо.

(33) По време на клиничното изпитване 
спонсорът може да научи за сериозни 
нарушения на правилата за провеждане 
на клиничното изпитване. Това следва 
да бъде съобщено на съответните 
държави членки, както и на 
Агенцията, за да бъдат предприети 
действия от тези държави членки, 
когато е необходимо.

Or. en

Изменение 143
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Освен докладването на 
предположения за неочаквани 
сериозни нежелани реакции, може да 
има други събития, които имат 
значение от гледна точка на 
съотношението полза-риск и които 
следва да се докладват своевременно 
на съответните държави членки.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 144
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Когато неочаквани събития 
изискват спешното изменение на 
дадено клинично изпитване, следва да 
е възможно спонсорът и 
изследователят да предприемат 
спешни мерки за безопасност, без да 
чакат предварително разрешение.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 145
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се осигури 
съответствието на провеждането на 
клиничното изпитване с протокола и 
за да може изследователите да бъдат 
информирани за изпитваните 
лекарствените продукти, които те 
предписват, спонсорът следва да 
предостави на изследователите 

заличава се
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брошура на изследователя.

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 146
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) С цел да се осигури съответствието 
на провеждането на клиничното 
изпитване с протокола и за да може 
изследователите да бъдат информирани 
за изпитваните лекарствените
продукти, които те предписват, 
спонсорът следва да предостави на 
изследователите брошура на 
изследователя.

(36) С цел да се осигури съответствието 
на провеждането на клиничното 
изпитване с протокола и за да може 
изследователите да бъдат информирани 
за изпитваните лекарствени продукти, 
които те предписват, спонсорът следва 
да предостави на изследователите 
брошура на изследователя. Тази 
брошура следва да се актуализира, 
винаги когато е налице нова 
информация относно безопасността, 
включително за събития, различни от 
предположения за неочаквани 
сериозни нежелани реакции.

Or. en

Изменение 147
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Информацията, получена от 
клиничното изпитване, трябва да се 

заличава се
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регистрира, обработва и съхранява в 
съответствие с целта за гарантиране 
на правата и безопасността на 
субекта, надеждността и 
устойчивостта на данните, получени 
от клиничното изпитване, точното 
докладване и тълкуване, ефективния 
мониторинг от страна на спонсора и 
ефективните инспекции от 
държавите членки или от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 148
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Информацията, получена от 
клиничното изпитване, трябва да се 
регистрира, обработва и съхранява в 
съответствие с целта за гарантиране на 
правата и безопасността на субекта, 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, точното докладване и 
тълкуване, ефективния мониторинг от 
страна на спонсора и ефективните 
инспекции от държавите членки или от 
Комисията.

(37) Информацията, получена от 
клиничното изпитване, трябва да се 
регистрира, обработва и съхранява в 
съответствие с целта за гарантиране на 
правата, безопасността и 
благосъстоянието на субекта, 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, точното докладване и 
тълкуване, ефективния мониторинг от 
страна на спонсора и ефективните 
инспекции от държавите членки или от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Декларацията от Хелзинки на 
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Световната медицинска асоциация — Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора (Сеул, 2008 г.), следва да се даде приоритет на 
безопасността, правата и благосъстоянието на хората.

Изменение 149
Alda Sousa

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Информацията, получена от 
клиничното изпитване, трябва да се 
регистрира, обработва и съхранява в 
съответствие с целта за гарантиране на 
правата и безопасността на субекта, 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, точното докладване и 
тълкуване, ефективния мониторинг от 
страна на спонсора и ефективните 
инспекции от държавите членки или от 
Комисията.

(37) Информацията, получена от 
клиничното изпитване, трябва да се 
регистрира, обработва и съхранява в 
съответствие с целта за гарантиране на 
правата, безопасността и 
благосъстоянието на субекта, както и 
на надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, точното докладване и 
тълкуване, ефективния мониторинг от 
страна на спонсора и ефективните 
инспекции от държавите членки или от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 3 от предложения регламент

Изменение 150
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 37a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) В рамките на две години след 
приемането на настоящия регламент 
Комисията следва да представи пред 
Европейския парламент оценка на 
управлението на необработените 
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данни и на възможността за да се 
предостави на независимите учени 
открит достъп до необработените 
данни от всички клинични 
проучвания.

Or. en

Изменение 151
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да може да докаже спазването 
на протокола и на настоящия 
регламент, главното досие на дадено 
клинично изпитване, съдържащо 
съответните документи, които да 
позволят да се извършва ефективно 
наблюдение (мониторинг от страна 
на спонсора и инспекция от страна на 
държавите членки и Комисията), 
следва да се съхранява от спонсора и 
от изследователя. Главното досие на 
клиничното изпитване следва да бъде 
архивирано по подходящ начин, за да 
даде възможност за надзор след като 
клиничното изпитване е приключило.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 152
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 39
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Лекарствените продукти за 
изпитвания в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност не попадат в 
приложното поле на 
Директива 2001/83/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 ноември 
2001 г. за утвърждаване на кодекс на 
Общността относно лекарствени 
продукти за хуманна употреба. Тези 
лекарствени продукти включват 
лекарствените продукти, използвани 
в контекста на клинично изпитване. 
Те следва да бъдат обхванати от 
конкретни правила, като се вземат 
предвид техните особености. При 
установяването на тези правила 
следва да се прави разлика между 
изпитваните лекарствени продукти 
(изпитвания продукт и неговите 
референтни продукти, включително и 
плацебо) и допълнителните 
лекарствени продукти 
(лекарствените продукти, използвани 
в контекста на клинично изпитване, 
но не като изпитвани лекарствени 
продукти), като например 
лекарствени продукти, използвани за 
съпровождащо лечение, провокиращи 
агенти, бързо действащи лекарства, 
или използвани за оценяване на крайни 
точки в клинично изпитване. 
Допълнителните лекарствени 
продукти следва да не включват 
съпътстващи лекарствени продукти, 
т.е. лекарствени продукти, които не
са свързани с клиничното изпитване и 
нямат отношение към формата на 
клиничното изпитване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
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следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 153
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) С цел да се гарантира 
безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, и с цел да се даде 
възможност изпитваните и 
допълнителните лекарствените 
продукти да бъдат разпределени с 
оглед на местата на провеждане на 
клинични изпитвания в рамките на 
Съюза, следва да бъдат установени 
правила за производството и вноса 
както на изпитваните, така и на 
допълнителните лекарствени 
продукти. Както в случая с 
Директива 2001/20/ЕО, тези правила 
следва да отразяват съществуващите 
правила за добра производствена 
практика за продукти, попадащи в 
обхвата на Директива 2001/83/ЕО. В 
някои специфични случаи следва да 
бъде възможно да се позволят 
отклонения от тези правила с цел да 
се улесни провеждането на 
клиничното изпитване. Поради това 
приложимите правила следва да 
позволяват известна гъвкавост, при 
условие че безопасността на субекта, 
както и надеждността и 
устойчивостта на данните, получени 
от клиничното изпитване, не са 
застрашени.

заличава се

Or. en
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Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 154
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Изпитваните и допълнителните 
лекарствени продукти следва да 
бъдат етикетирани по подходящ 
начин с цел да се гарантира 
безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, както и с оглед на това да 
се даде възможност за 
разпределянето на посочените 
продукти сред местата на 
провеждане на клиничното 
изпитване в целия Съюз. Правилата 
за етикетиране следва да бъдат 
съобразени с рисковете за 
безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване. Когато изпитваните или 
допълнителните лекарствени 
продукти вече са пуснати на пазара 
като разрешен лекарствен продукт в 
съответствие с 
Директива 2001/83/ЕО, по принцип не 
следва да се изисква допълнително 
етикетиране при откритите 
изпитвания. Освен това съществуват 
специфични продукти, като например 
радиофармацевтици, използвани като 
диагностичен изпитван лекарствен 
продукт, при които общите правила 
за етикетирането не са уместни с 
оглед на строго контролираните 

заличава се
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условия на употреба на 
радиофармацевтици в клиничните 
изпитвания.

Or. en

Обосновка

Насоката на ICH за добра клинична практика следва да бъде част от регламента и 
следователно следва да се премести в приложение.

Изменение 155
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Изпитваните и допълнителните 
лекарствени продукти следва да бъдат 
етикетирани по подходящ начин с цел 
да се гарантира безопасността на 
субекта и надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване, както и с оглед на това да се 
даде възможност за разпределянето на 
посочените продукти сред местата на 
провеждане на клиничното изпитване в 
целия Съюз. Правилата за етикетиране 
следва да бъдат съобразени с рисковете 
за безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване. Когато изпитваните или 
допълнителните лекарствени продукти 
вече са пуснати на пазара като разрешен 
лекарствен продукт в съответствие с 
Директива 2001/83/ЕО, по принцип не 
следва да се изисква допълнително 
етикетиране при откритите изпитвания. 
Освен това съществуват специфични 
продукти, като например 
радиофармацевтици, използвани като 
диагностичен изпитван лекарствен 
продукт, при които общите правила за 

(41) Изпитваните и допълнителните 
лекарствени продукти следва да бъдат 
етикетирани по подходящ начин с цел 
да се гарантира безопасността на 
субекта и надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване, както и с оглед на това да се 
даде възможност за разпределянето на 
посочените продукти сред местата на 
провеждане на клиничното изпитване в 
целия Съюз. Правилата за етикетиране 
следва да бъдат съобразени с рисковете 
за безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване. В изпитванията със среден 
и нисък риск, когато изпитваните или 
допълнителните лекарствени продукти 
вече са пуснати на пазара като разрешен 
лекарствен продукт в съответствие с 
Директива 2001/83/ЕО, по принцип не 
следва да се изисква допълнително 
етикетиране при откритите изпитвания.
Вместо безполезно и неподходящо 
етикетиране на продукта, и в 
съответствие с ДКП 2009 
(приложение 13, член 27), на 



PE506.158v01-00 62/82 AM\928644BG.doc

BG

етикетирането не са уместни с оглед на 
строго контролираните условия на 
употреба на радиофармацевтици в 
клиничните изпитвания.

участниците в подобни изследвания 
може да се дава брошура или карта с 
полезна информация за изпитването 
и да бъдат инструктирани да я носят 
по всяко време. Освен това съществуват 
специфични продукти, като например 
радиофармацевтици, използвани като 
диагностичен изпитван лекарствен 
продукт, при които общите правила за 
етикетирането не са уместни с оглед на 
строго контролираните условия на 
употреба на радиофармацевтици в 
клиничните изпитвания.

Or. en

Обосновка

Разделението въз основа на статута на разрешението за употреба внася яснота в 
тази разпоредба.

Изменение 156
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Спонсорът на клиничното 
изпитване може да бъде разположен в 
трета държава. С цел да се улесни 
наблюдението и контрола, спонсор, 
намиращ се в трета държава, следва да 
определи лице за контакт в Съюза, за 
да се даде възможност на компетентния 
орган на съответната държава членка да 
общува със спонсора. Лицето за 
контакт може да бъде юридическо 
или физическо лице.

(44) Спонсорът на клиничното 
изпитване може да бъде разположен в 
трета държава. С цел да се улесни 
наблюдението и контрола, спонсор, 
намиращ се в трета държава, следва да 
определи законен представител в 
Съюза, за да се даде възможност на 
компетентния орган на съответната 
държава членка да общува със спонсора.

Or. en

Обосновка

Присъствието на законен представител, а не само на лице за контакт, е необходимо, 
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за да се улесни надзорът и контролът — най-вече в случаите, когато от спонсора 
трябва да бъде търсена отговорност, дори ако той е установен в трета държава.

Изменение 157
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) При клинични изпитвания с 
неразрешени изпитвани лекарствени 
продукти, или когато интервенцията 
поражда риск за безопасността на 
субекта, който не е незначителен, следва 
да се гарантира изплащането на 
обезщетение за установени вреди 
съгласно приложимото законодателство.

(46) При клинични изпитвания с 
неразрешени изпитвани лекарствени 
продукти, или когато интервенцията 
поражда риск за безопасността на 
субекта, който не е незначителен, следва 
да се гарантира изплащането на 
обезщетение за установени вреди 
съгласно приложимото законодателство. 
Правната сигурност на субекта обаче 
следва винаги да се гарантира и 
промяната на изискването за 
обезщетение за вреди в регламента не 
трябва да води до намалена правна 
сигурност.

Or. fi

Изменение 158
Philippe Juvin, Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) При клинични изпитвания с 
неразрешени изпитвани лекарствени 
продукти, или когато интервенцията
поражда риск за безопасността на 
субекта, който не е незначителен, следва 
да се гарантира изплащането на 
обезщетение за установени вреди 
съгласно приложимото законодателство.

(46) При клинични изпитвания с 
неразрешени изпитвани лекарствени 
продукти, или с разрешени изпитвани 
лекарствени продукти, които се 
използват извън приложното поле на 
разрешението за търговия при режим 
на лечение, различен от 
стандартните грижи, или когато 
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процедурата по диагностика поражда 
риск за безопасността на субекта, който 
не е незначителен, следва да се 
гарантира изплащането на обезщетение 
за установени вреди съгласно 
приложимото законодателство.

Or. en

Обосновка

Изплащането на обезщетение следва да се гарантира, когато разрешеният изпитван 
лекарствен продукт се използва по нестандартен начин или когато процедурата по 
диагностика (по-добра дума от интервенция) поражда риск, който не е незначителен.

Изменение 159
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно 
покритие са несъразмерно високи. 
Освен това, тъй като режимите на 
отговорност се различават 
значително в отделните държави 
членки, за спонсора на 
многонационално изпитване е трудно 
и обременяващо да получи 
застраховка в съответствие с 
националното законодателство. 
Следователно всяка държава членка 

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. 
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трябва да създаде национален 
механизъм за обезщетяване, който 
обезщетява субектите в 
съответствие със 
законодателството на тази държава 
членка.

Or. el

Обосновка

Клиничните изпитвания носят и двата вида ползи и при някои обстоятелства —
рискове. Ако те се обезщетяват с национални механизми за обезщетение, 
окончателните разходи ще се прехвърлят към лица от съответната държава членка.

Изменение 160
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, 
тъй като режимите на отговорност 
се различават значително в 
отделните държави членки, за 
спонсора на многонационално 
изпитване е трудно и обременяващо 
да получи застраховка в 
съответствие с националното 
законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са високи, особено за нетърговските 
спонсори. За да се улесни 
предоставянето от страна на 
нетърговските спонсори на 
обезщетение за понесени вреди, всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за обезщетяване, 
който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка. Използването на 
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национален механизъм за обезщетяване, 
който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка.

национален механизъм за 
обезщетяване следва да е безплатно 
или срещу заплащане на умерена 
такса и да се ограничава до клинични 
изпитвания, чиято цел не е 
получаването на разрешение за 
търговия с даден лекарствен продукт.

Or. en

Изменение 161
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 
многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 
законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за обезщетяване, 
който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка.

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Изплащането на 
обезщетение може също така да 
обхваща медицинска помощ за 
дългосрочни и средносрочни 
физически наранявания, болка и 
страдание. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 
многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 
законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за обезщетяване, 
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който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка и предоставя на 
пациентите ясна и достъпна 
информация с цел улеснение на 
достъпа до системите за изплащане 
на обезщетения.

Or. en

Обосновка

В настоящата правна рамка на национално и международно равнище е посочено, че 
изплащането на обезщетения може да се състои от определена сума, която 
компенсира психологичните и социалните вреди и икономическите загуби и може да 
обхване медицинската помощ за дългосрочните или средносрочни физически вреди. 
Освен това доктрината сочи, че е доста трудно за участниците в научно-
изследователски проекти да извършат оценка съгласно съществуващото национално 
законодателство, включително на набор от ограничения и условия, които не са били 
известни до началото на изпитването.

Изменение 162
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 
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многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 
законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за обезщетяване, 
който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка.

многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 
законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за обезщетяване, 
който обезщетява субектите в 
съответствие със законодателството на 
тази държава членка. Въпреки това 
традиционните, основани на 
застраховки решения се разглеждат 
като приемливи национални 
механизми за изплащане на 
обезщетение или като независимо 
решение.

Or. fi

Изменение 163
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 
многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 

(47) Понастоящем такова обезщетение 
се предоставя чрез застраховка. Тази 
застраховка може да покрие 
обезщетението, което трябва да бъде 
изплатено на субекта от спонсора и 
изследователя в случай на установена 
юридическа отговорност. Тя може също 
така да обезщети субекта пряко, без 
предварително установяване на 
отговорността на спонсора или на 
изследователя. Опитът показва, че 
застрахователният пазар е малък и 
разходите за застрахователно покритие 
са несъразмерно високи. Освен това, тъй 
като режимите на отговорност се 
различават значително в отделните 
държави членки, за спонсора на 
многонационално изпитване е трудно и 
обременяващо да получи застраховка в 
съответствие с националното 
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законодателство. Следователно всяка 
държава членка трябва да създаде 
национален механизъм за 
обезщетяване, който обезщетява 
субектите в съответствие със 
законодателството на тази държава 
членка.

законодателство. Съответните 
държави членки предприемат мерки 
за насърчаване на академичните 
изследвания. За тази цел ще бъде
целесъобразно да се проучи 
възможността за въвеждане на 
специални механизми за изплащане на 
обезщетения на европейско равнище. 
Използването на тези механизми 
може да включва изплащането на 
такси на нестопанска основа, като се 
отчитат рисковете от клиничните 
изпитвания, възможните вреди и 
очакваните ползи за участниците.

Or. el

Обосновка

Макар първоначалното предложение да върви в правилна посока, то няма да е от 
еднаква полза за всички пациенти. Не всички държави членки имат опита или 
експертните познания за национални механизми за въвеждане на двустепенни услуги 
за пациента. Поради това пациентите, които участват в една и съща трансгранична 
изследователска програма, ще получат различно лечение в различните държави.  
Единното решение би могло да е първата стъпка от специални, основани на опит 
механизми за изплащане на обезщетения и с обхват за сътрудничество на европейско 
равнище.

Изменение 164
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се рационализира и да се 
улесни информационният поток между 
спонсорите и държавите членки, както и 
между самите държави членки, 
Комисията следва да създаде и 
поддържа база данни, достъпна чрез 
електронен портал.

(51) С цел да се рационализира и да се 
улесни информационният поток между 
спонсорите и държавите членки, както и 
между самите държави членки, 
Комисията следва да създаде и 
поддържа база данни, достъпна чрез 
електронен портал. Комисията и 
държавите членки следва да 
повишават осведомеността на 
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населението относно 
съществуването на този портал.

Or. en

Изменение 165
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) С цел да се рационализира и да се 
улесни информационният поток между 
спонсорите и държавите членки, както и 
между самите държави членки, 
Комисията следва да създаде и 
поддържа база данни, достъпна чрез 
електронен портал.

(51) С цел да се рационализира и да се 
улесни информационният поток между 
спонсорите и държавите членки, както и 
между самите държави членки, 
Европейската агенция по 
лекарствата, от името на Комисията,
следва да създаде и поддържа база 
данни, достъпна чрез електронен 
портал.

Or. en

Изменение 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
В базата данни на ЕС следва да не се 
регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване,
и да позволява публично 
разпространение на обективна 
информация с цел подкрепа на 
европейските научни изследвания и 
увеличаване на познанието в 
областта на общественото здраве. Тя 
следва да не подкопава иновациите 
или конкурентоспособността на 
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правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

европейските индустрии. В базата 
данни на ЕС следва да не се регистрират 
лични данни на субекти, участващи в 
клинично изпитване, и тя следва да не 
затруднява защитата на 
търговските интереси, включително
интелектуалната собственост, 
съгласно предвиденото в член 4 от 
Регламент № 1049/2001. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
или ако е поверителна търговска 
информация съгласно предвиденото в 
член 4 от Регламент № 1049/2001.

Or. en

Обосновка

Базата данни следва да позволява публичното разпространение на надеждна 
информация относно последните достижения на медицинските научни изследвания, 
като същевременно се зачитат императивите, свързани с конкурентоспособността 
на фармацевтичната промишленост, която сама по себе си финансира около 60 % от 
европейските клинични изпитвания. При публичното разгласяване следва да се опазват 
личните данни и поверителната търговска информация, за да се избегне всякакво 
стигматизиране на пациенти, участващи в клинично изпитване, и да се избегне 
стимулирането на нелоялна конкуренция, която би застрашила 
конкурентоспособността на европейските медицински научни изследвания.

Изменение 167
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
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В базата данни на ЕС следва да не се 
регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Преди да бъдат започнати, всички 
клинични изпитвания следва да бъдат 
регистрирани в базата данни. Срокът 
за набиране на субекти следва също да 
бъде посочен в базата данни. Следва 
да е възможно спонсорите да 
въвеждат тази информация направо в 
базата данни, без да е необходимо да 
се изпраща уведомление до държавите 
членки. В базата данни на ЕС следва да 
не се регистрират лични данни на 
субекти, участващи в клинично 
изпитване. Информацията в базата 
данни следва да бъде публична, освен 
ако специални причини не налагат 
дадена информация да не бъде 
публикувана, за да се защити правото на 
всяко лице на личен живот и правото на 
защита на личните данни, признати в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Понастоящем няколко държави изискват уведомление за първия регистриран пациент 
и свързаната с това документация е твърде обемна за вида информация, която може 
да се въведе направо в базата данни на ЕС. Също бихме предложили за 
международните изпитвания да се докладва само за първия и последен пациент от 
изследването (а не по държави). В края на процедурата по набор на субекти 
спонсорът следва да има възможност да отметне онези държави, които в крайна 
сметка не са участвали в набора на субекти.

Изменение 168
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
В базата данни на ЕС следва да не се 

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване 
и следва да бъде публично достъпна. В 
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регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

базата данни на ЕС следва да не се 
регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

Or. en

Изменение 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52а) Поверителната търговска 
информация следва да бъде 
идентифицирана и опазвана, за да не 
се накърняват интересите на 
пациентите и/или конкурентната 
позиция на спонсорите.

Or. en

Обосновка

При публичното разгласяване на информация следва да се опазват личните данни и 
поверителната търговска информация, за да се избегне всякакво стигматизиране на 
пациенти, участващи в клинично изпитване, и да се избегне стимулирането на 
нелоялна конкуренция, която би застрашила конкурентоспособността на 
европейските медицински научни изследвания.

Изменение 170
Антония Първанова
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Предложение за регламент
Съображение 52б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52б) Резултатите от клиничните 
изпитвания, както и данните от 
клинични изпитвания, представляват 
уместен и ценен източник на 
информация за продължаването на 
биомедицинските и обществените 
здравни научни изследвания относно 
лекарствен продукт или активен 
принцип и следва да бъдат 
представени на разположение с цел 
подкрепа и насърчаване на 
развитието на независимите научни 
изследвания във връзка с лекарствен 
продукт и неговите клинични, 
фармакологични или други 
фармакодинамични въздействия или 
на неговата сравнителна ефикасност 
и ефективност. Статутът на 
разрешението на лекарствения 
продукт обаче следва надлежно да се 
отчита преди изнасянето на данни 
от клиничното изпитване, с цел да не 
се наруши процедурата по издаване на 
разрешение за търговия или 
динамиката на конкуренцията, която 
функционира на пазара на ЕС, като 
същевременно се насърчава 
привлекателността и дългосрочната 
жизнеспособност на клиничните 
изпитвания, извършвани в ЕС.

Or. en

Изменение 171
Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 52в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(52в) Достъпът, изнасянето и 
обработката на данните от 
клиничните изпитвания за 
лекарствени продукти след 
приключване на процедурата по 
вземане на решение във връзка със 
заявлението за разрешение за 
търговия следва да не са в ущърб на
защитата на личните данни и следва 
да отговарят на конкретни насоки с 
цел да се определи и да се гарантира 
добрата аналитична практика, 
форматите на данните от клинични
изпитвания, правилата на включване, 
както и други законови аспекти. 
Такива насоки следва да насърчават 
оптимално равнище на прозрачност и 
публична информация, като 
същевременно се гарантира 
развиването на надеждни научни 
изследвания и се избягва
едностранчивостта и злоупотребата 
с информацията.

Or. en

Изменение 172
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) За да извършват дейностите, 
предвидени в настоящия регламент, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да събират такси. Не би 
следвало обаче държавите членки да 
изискват няколко плащания към 
различни органи, които в дадена 
държава членка оценяват 
заявлението за разрешение за 

(55) За да извършват дейностите, 
предвидени в настоящия регламент, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да събират такси в 
съответствие с практиките, които 
следва всяка една от тях.
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клинично изпитване.

Or. el

Изменение 173
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Съображение 59a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(59а) Правото на достъп до 
документи е признато от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз. По-специално член 42 
постановява правото на достъп до 
документи на институции, органи, 
служби и агенции на Съюза, 
независимо от вида на техния 
носител. Тези правила следва да 
бъдат запазени.

Or. en

Изменение 174
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Съображение 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(60) Без да се засягат националните
системи за определяне на цените и 
възстановяване на разходите за лечение, 
субектите следва да не плащат за 
изпитвани лекарствени продукти.

(60) Без да се засягат националните 
системи за определяне на цените и 
възстановяване на разходите за лечение, 
субектите следва да не плащат за 
изпитвани лекарствени продукти. За 
изпитване с нисък риск и изпитвания 
със среден риск (когато режимът на 
лечение е стандартният) и когато 
регистрацията не е първоначалната 
цел на предприетото от 
изследователя проучване, разходите 
за изпитвания лекарствен продукт 
следва да се поемат от националната 



AM\928644BG.doc 77/82 PE506.158v01-00

BG

система на здравеопазване.

Or. en

Обосновка

Следва да се насърчават изпитванията, които сравняват разрешени продукти в 
рамките на разрешената им употреба или такива, чиито режими отговарят на 
стандартните грижи. Тъй като лечението ще бъде назначено така или иначе, това 
няма да окаже въздействие върху бюджета на системите на здравеопазване.

Изменение 175
Rebecca Taylor, Антония Първанова

Предложение за регламент
Съображение 62а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(62а) Съгласно съобщението на 
Комисията „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията. Извеждане на преден 
план на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие“, системните 
оценки на законодателните актове 
следва да се превърнат в неделима 
част от интелигентното регулиране. 
За да се гарантира, че настоящият 
регламент отговаря на научния, 
технологичния и медицинския
напредък при организацията и 
провеждането на клинични 
изпитвания и че взаимодейства с 
други законови разпоредби, Комисията 
следва периодично да докладва 
относно опита и функционирането 
на регламента и да представя своите 
заключения в тази връзка.

Or. en

Обосновка

Напредъкът в сферата на технологиите и медицината означава, че клиничните 
изпитвания се развиват бързо. Клаузата за преглед ще гарантира, че регламентът 
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реагира бързо на всякакви необходими промени.

Изменение 176
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 64a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(64а) Съгласно съобщението на 
Комисията „Интегрирана 
индустриална политика за ерата на 
глобализацията. Извеждане на преден 
план на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие“, системните 
оценки на законодателните актове 
следва да се превърнат в неделима 
част от интелигентното регулиране. 
За да се гарантира, че настоящият 
регламент отговаря на научния и 
технологичния напредък при 
организацията и провеждането на 
клинични изпитвания и че 
взаимодейства с други законови 
разпоредби, Комисията следва 
периодично да докладва относно 
опита и функционирането на 
регламента и да представя своите 
заключения в тази връзка.

Or. en

Обосновка

Трябва да се регламентира редовният преглед на регламента, за да се гарантира, че 
регламентът остава „подходящ за своята цел“ и че има възможност да подкрепя 
научния и технологичен напредък.

Изменение 177
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Съображение 63
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(63) Настоящият регламент е в 
съответствие с основните 
международни насоки в областта на 
клиничните изпитвания, като например 
последната версия (от 2008 г.) на 
Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация и 
добрата клинична практика, която води 
началото си от Декларацията от 
Хелзинки.

(63) Настоящият регламент е в 
съответствие с Конвенцията на 
Съвета на Европа за правата на 
човека и биомедицината (1997 г.) и 
допълнителния протокол към нея за 
биомедицинските изследвания 
(2005 г.) и Международната 
конвенция за правата на детето 
(ООН 1989 г.). Той е в съответствие с
основните международни насоки в 
областта на клиничните изпитвания, 
като например последната версия (от 
2008 г.) на Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация и 
добрата клинична практика на ICH, 
която води началото си от Декларацията 
от Хелзинки. Насоките на 
Световната здравна организация и 
Съвета на международните 
организации за медицински науки 
също се вземат под внимание.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент трябва да е в съответствие с международни договори като 
Конвенцията на Съвета на Европа за правата на човека и биомедицината (1997 г.) и 
допълнителния протокол към нея за биомедицинските изследвания (2005 г.) и 
Международната конвенция за правата на детето (ООН 1989 г.), които са били 
ратифицирани от много държави — членки на ЕС.

Изменение 178
Richard Seeber

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
в целия Съюз данните от клиничните 

(66) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
в целия Съюз данните от клиничните 
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изпитвания са надеждни и устойчиви, 
като същевременно се гарантират 
безопасността и правата на субектите, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и, поради мащаба на мярката, може да 
бъде постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в посочения 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

изпитвания са надеждни и устойчиви, 
като същевременно се гарантират 
безопасността и правата и 
благосъстоянието на субектите, не 
може да бъде постигната в достатъчна 
степен от държавите членки и, поради 
мащаба на мярката, може да бъде 
постигната по-добре на равнището на 
Съюза, Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в посочения 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация — Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора (Сеул, 2008 г.), следва да се даде приоритет на 
безопасността, правата и благосъстоянието на хората.

Изменение 179
Alda Sousa

Предложение за регламент
Съображение 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
в целия Съюз данните от клиничните 
изпитвания са надеждни и устойчиви, 
като същевременно се гарантират 
безопасността и правата на субектите, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки 
и, поради мащаба на мярката, може да 
бъде постигната по-добре на равнището 
на Съюза, Съюзът може да приеме 

(66) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно да се гарантира, че 
в целия Съюз данните от клиничните 
изпитвания са надеждни и устойчиви, 
като същевременно се гарантират 
безопасността, благосъстоянието и 
правата на субектите, не може да бъде 
постигната в достатъчна степен от 
държавите членки и, поради мащаба на 
мярката, може да бъде постигната по-
добре на равнището на Съюза, Съюзът 
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мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в посочения 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

може да приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, уреден в 
член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в посочения 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел,

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с член 3 от предложения регламент.

Изменение 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Съображение 66a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(66а) Регламентът следва да се 
оценява и при необходимост да се 
преразглежда на всеки пет години, за 
да се гарантира неговата гъвкавост. 
Непрекъснатият процес на оценяване 
е от основно значение, за да 
продължат и в бъдеще иновациите в 
контекста на постоянно 
развиващата се медицинска наука. 
Административната тежест на 
настоящата директива се разглежда 
като ограничение за науката и 
правото на пациентите да получат 
най-добрата възможна грижа. 
Следователно следва редовно да се 
извършва мониторинг на 
въздействието на регламента по
отношение на бюрокрацията, а 
процедурата по оценяване следва да 
гарантира неговата ефективност 
като законодателство, което да е в 
подкрепа на клиничните изследвания. 
Специално внимание следва да се 
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отдели на мястото на академичните 
изследвания и на гарантирането на 
това, че бюрокрацията не пренасочва 
ресурси от иновациите в 
академичните изследвания и че 
новите задачи, изисквани от 
регламента, нямат отрицателно 
въздействие върху 
привлекателността на 
изследователската кариера. Следва да 
се оцени значимостта на публичния 
достъп до информация за 
превръщането на Европа в 
привлекателна среда за научни 
изследвания и неговото въздействие 
върху баланса между защита на 
лични данни, интелектуална 
собственост и договорни, патентни 
права, както и права върху 
нематериални активи. Процесът по 
оценяване следва също да разгледа 
въздействието на регламента върху 
това дали на мястото на клиничните 
изпитвания не се извършва 
експериментално лечение, което има 
непредвидим ефект върху 
безопасността на пациентите и 
надеждността на 
експерименталните резултати.

Or. fi


