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Poprawka 75
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo, prawa i dobro 
uczestników, a uzyskane dane powinny 
być wiarygodne i odporne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 proponowanego rozporządzenia i art. 6 deklaracji helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie etycznych zasad prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi (Seul, 2008 r.) bezpieczeństwo, prawa i dobro osób należy potraktować 
priorytetowo.

Poprawka 76
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo, prawa i zdrowie 
uczestników, a uzyskane dane powinny 
być wiarygodne i odporne.

Or. en

Poprawka 77
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne,
odporne i odzwierciedlać zróżnicowanie 
populacji, jeżeli chodzi o wiek oraz 
równowagę pomiędzy liczbą kobiet i 
mężczyzn.

Or. en

Poprawka 78
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne. Interesy uczestników zawsze 
powinny mieć pierwszeństwo przed innymi 
interesami.

Or. sl

Poprawka 79
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia.

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia oraz 
należy dopilnować, by podmioty 
udzielające takiego pozwolenia nie 
pozostawały w konflikcie interesów, były 
niezależne od sponsora, instytucji ośrodka 
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badawczego oraz od badaczy biorących 
udział w badaniu.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia.

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia i 
zatwierdzenia przez komisję etyczną przed 
rozpoczęciem badania.

Or. en

Uzasadnienie

Uzupełnienie to jest zgodne z art. 9 ust. 1 dyrektywy 2001/20/WE oraz uwzględnia zasadę 
uprzedniego zatwierdzenia protokołu badania zgodnie z art. 15 deklaracji helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy (WMA) (Seul, 2008 r.) oraz sekcją 2.6 Dobrej Praktyki 
Klinicznej Międzynarodowej konferencji ds. harmonizacji (ICH) przewidzianą w motywach
proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 81
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia, który 
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uzyskania uprzedniego pozwolenia. powinien obejmować dokonanie 
przeglądu przez komisję etyczną.

Or. en

Uzasadnienie

Mimo że zgadzamy się co do tego, że zatwierdzenie przez komisję etyczną jest konieczne, 
zdecydowanie popieramy obecny wniosek dotyczący jednej decyzji na państwo członkowskie.
Obecne sformułowanie sprawia wrażenie, jakoby istniały dwa kroki, co oczywiście nie 
powinno mieć miejsca w tym przypadku. Odpowiednie sformułowanie należy opracować tak, 
aby zapewnić zawarcie zatwierdzenia etycznego w pozwoleniu oraz określenie go na mocy 
rozporządzenia i w odniesieniu do terminów.

Poprawka 82
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia.

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia. Takie 
pozwolenie powinno obejmować aspekty 
naukowe, etyczne i administracyjne.

Or. en

Uzasadnienie

Nie można by oddzielić oceny naukowej od oceny etycznej.

Poprawka 83
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) Należy sprecyzować obowiązującą (3) Należy sprecyzować obowiązującą 
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definicję badania klinicznego zawartą w 
dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka. W tym celu pojęcie badania 
klinicznego należy precyzyjniej 
zdefiniować, wprowadzając szersze pojęcie 
„badania biomedycznego”, którego 
kategorię stanowi badanie kliniczne.
Kategorię tę należy zdefiniować na 
podstawie szczegółowych kryteriów. Takie 
podejście uwzględnia w należyty sposób 
wytyczne międzynarodowe i jest zgodne z 
przepisami UE regulującymi kwestie 
produktów leczniczych, których podstawą 
jest podział na „badanie kliniczne” i 
„badanie nieinterwencyjne”.

definicję badania klinicznego zawartą w 
dyrektywie 2001/20/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 
2001 r. w sprawie zbliżania przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich, 
odnoszących się do wdrożenia zasady 
dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu 
badań klinicznych produktów leczniczych, 
przeznaczonych do stosowania przez 
człowieka.

Or. en

Uzasadnienie

Starą definicję „badania klinicznego” pochodzącą z dyrektywy 2001/20/WE należy zachować 
wraz z wprowadzeniem nowej definicji badań o niskim stopniu interwencji, z jednym 
wyjaśnieniem; należy wyraźnie zaznaczyć, że badania bezpieczeństwa i skuteczności po 
wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są objęte definicją badania klinicznego i tym 
samym zakresem przedmiotowego rozporządzenia. Zmiany te zostały wprowadzone do 
naszych poprawek nr 3, 4 i 5.

Poprawka 84
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3a) Zakres niniejszego rozporządzenia 
jest zasadniczo identyczny z zakresem 
dyrektywy 2001/20/WE. Mimo że zakres 
ten ogranicza się do klinicznych badań 
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naukowych nad produktami leczniczymi 
stosowanymi u ludzi, jest on bardzo 
szeroki, ponieważ wyłączone są z niego 
badania kliniczne nieobejmujące 
„interwencji”, tj. ankiety przeprowadzane 
przez lekarzy bez dodatkowej interwencji. 
„Badania nieinterwencyjne” są 
badaniami dotyczącymi bezpieczeństwa 
przeprowadzanymi po wydaniu 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, 
wszczynanymi, zarządzanymi lub 
finansowanymi przez posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Takie badania umożliwiają wydobycie 
danych oraz są objęte dyrektywą 
2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi.

Or. fr

Poprawka 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione. 
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione. 
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 
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objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków.

objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków. Portal 
powinien ograniczać zbędną biurokrację, 
tak aby mogli korzystać z niego nie tylko 
sponsorzy i badacze akademiccy 
prowadzący badania wielonarodowe, lecz 
także organy publiczne.

Or. fi

Poprawka 86
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione. 
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione. 
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 
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objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków.

objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków. 
Zważywszy, że badania kliniczne 
prowadzone w jednym państwie 
członkowskim są równie nieodzowne dla 
europejskich badań klinicznych, 
procedura określona w niniejszym 
rozporządzeniu powinna obejmować także 
tego rodzaju badania. Dokumentacja 
wniosku dotycząca takich badań 
klinicznych także powinna być przesyłana 
poprzez jeden portal europejski.

Or. fr

Poprawka 87
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) Z doświadczeń związanych z 
dyrektywą 2001/20/WE wynika również, 
że celu, którym jest uproszczenie i 
harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii, nie da się osiągnąć, 
korzystając z formy prawnej dyrektywy, 
lecz jedynie dzięki formie prawnej 
rozporządzenia. Jedynie forma prawna 
rozporządzenia sprawi, że państwa 

(5) Z doświadczeń związanych z 
dyrektywą 2001/20/WE wynika również, 
że celu, którym jest uproszczenie i 
harmonizacja przepisów regulujących 
badania kliniczne w Unii, nie da się 
osiągnąć, korzystając z formy prawnej 
dyrektywy, lecz jedynie dzięki formie 
prawnej rozporządzenia. Jedynie forma 
prawna rozporządzenia sprawi, że państwa 
członkowskie będą oceniać wnioski o 
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członkowskie będą oceniać wnioski o 
pozwolenie na badanie kliniczne w oparciu 
o identyczne kryteria, a nie rozbieżne 
krajowe środki transpozycji. Dotyczy to 
nie tylko całego procesu wydawania 
pozwoleń, lecz również wszelkich innych 
kwestii będących przedmiotem niniejszego 
rozporządzenia, takich jak zgłaszanie 
danych dotyczących bezpieczeństwa w 
trakcie badań klinicznych czy wymogi 
dotyczące etykietowania produktów 
leczniczych stosowanych w ramach 
badania klinicznego.

pozwolenie na badanie kliniczne w oparciu 
o identyczne kryteria, a nie rozbieżne 
krajowe środki transpozycji. Dotyczy to 
nie tylko całego procesu wydawania 
pozwoleń, lecz również wszelkich innych 
kwestii będących przedmiotem niniejszego 
rozporządzenia, takich jak zgłaszanie 
danych dotyczących bezpieczeństwa w 
trakcie badań klinicznych czy wymogi 
dotyczące etykietowania produktów 
leczniczych stosowanych w ramach 
badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Przymiotnik „administracyjnych” należy skreślić, ponieważ konieczna jest harmonizacja nie 
tylko aspektów administracyjnych, lecz także etycznych.

Poprawka 88
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. Współpraca ta nie powinna 
obejmować kwestii o charakterze ze swej 
istoty krajowym ani aspektów etycznych 
badania klinicznego, takich jak świadoma 
zgoda.

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne.

Or. fr

Poprawka 89
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. Współpraca ta nie powinna 
obejmować kwestii o charakterze ze swej 
istoty krajowym ani aspektów etycznych 
badania klinicznego, takich jak świadoma 
zgoda.

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. Współpraca ta nie powinna 
obejmować kwestii o charakterze ze swej 
istoty krajowym.

Or. en

Poprawka 90
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. Jeśli 
zainteresowane państwo członkowskie i 
państwo członkowskie odgrywające rolę 
sprawozdawcy nie sporządzą 
sprawozdania z oceny, nie dokonają oceny 
lub nie podejmą decyzji w określonym 
terminie, automatycznie stosuje się pojęcie 
milczącej zgody. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
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badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

Or. fr

Poprawka 91
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów, chyba że 
państwa członkowskie wskażą, że 
występują wyjątkowe okoliczności, które 
uzasadniają minimalne opóźnienia. W 
przypadku sytuacji kryzysowych 
dotyczących zdrowia publicznego państwa 
członkowskie powinny mieć możliwość 
szybkiej oceny i zatwierdzenia wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne. Nie 
należy zatem ustanawiać minimalnych 
terminów na wydanie pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Chociaż należy przestrzegać terminów, zdolność państw członkowskich do ich przestrzegania 
zależy zarówno od rutynowych, jak i nieprzewidywalnych elementów związanych z treścią 
wniosku i możliwościami operacyjnymi, co może uniemożliwiać szybką ocenę. W przypadku 
gdy występują wyjątkowe okoliczności, państwa członkowskie powinny zasygnalizować je, 
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aby uniknąć milczącej zgody, przy czym w dalszym ciągu powinny dążyć do zakończenia 
oceny w odpowiednim czasie.

Poprawka 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie dorozumianej
zgody, tzn. jeżeli wynik głosowania w 
komisji etycznej jest pozytywny, a 
właściwy organ nie zgłosił zastrzeżeń w 
przewidzianym czasie. Pojęcie to należy 
zachować, aby zapewnić przestrzeganie 
terminów. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego nie należy zatem ustanawiać 
minimalnych terminów na wydanie 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Odniesienie do dyrektywy 2001/20/WE powinno być bardziej precyzyjne. Zgodnie z 
przedmiotową dyrektywą należy przyjąć domniemanie udzielenia zgody, tzn. jeżeli wynik 
głosowania w komisji etycznej jest pozytywny, a właściwy organ nie zgłosił zastrzeżeń w 
przewidzianym czasie. W wyjątkowych przypadkach, w których występują szczególnie złożone 
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problemy, powinno jednakże być wymagane uzyskanie jednoznacznego zezwolenia na piśmie.
Należy sprecyzować to, że ostatnie zdanie tego ustępu odnosi się wyłącznie do sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia publicznego.

Poprawka 93
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych, co ma przede wszystkim 
zapewnić bezpieczeństwo i dobro 
wszystkich uczestników. Z uwagi na 
powyższe względy w dyrektywie 
2001/20/WE wprowadzono pojęcie 
milczącej zgody. Pojęcie to należy 
zachować, aby zapewnić przestrzeganie 
terminów. W przypadku sytuacji 
kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

Or. el

Poprawka 94
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych 
innowacyjnych metod leczenia i sprawiać, 
że Unia nadal będzie atrakcyjnym 
miejscem do prowadzenia badań 
klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

(8) Czas na ocenę dokumentacji wniosku o 
pozwolenie na badania kliniczne powinien 
być wystarczająco długi, by umożliwić 
ocenę dokumentów, a jednocześnie 
zapewniać szybki dostęp do nowych i
innowacyjnych oraz do istniejących (np. 
leki generyczne) metod leczenia i 
sprawiać, że Unia nadal będzie 
atrakcyjnym miejscem do prowadzenia 
badań klinicznych. Z uwagi na powyższe 
względy w dyrektywie 2001/20/WE 
wprowadzono pojęcie milczącej zgody. 
Pojęcie to należy zachować, aby zapewnić 
przestrzeganie terminów. W przypadku 
sytuacji kryzysowych dotyczących zdrowia 
publicznego państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość szybkiej oceny i 
zatwierdzenia wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Nie należy zatem 
ustanawiać minimalnych terminów na 
wydanie pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić skuteczny system wydawania pozwoleń na badania kliniczne (zwłaszcza co 
do terminów) w odniesieniu do badań związanych z dopuszczeniem do obrotu leków 
generycznych, tak aby istniejące metody leczenia nieobjęte prawem patentowym mogły być 
szybko rejestrowane jako leki generyczne na korzyść bardzo wielu pacjentów, przy 
jednoczesnym zapewnieniu oszczędności dla systemów opieki zdrowotnej.

Poprawka 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Państwa członkowskie muszą 
dopilnować, aby badania kliniczne mogły 
być prowadzone zarówno w ośrodkach 
publicznych, jak i prywatnych, na 
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równych warunkach i zgodnie z 
wymogami ustawowymi.

Or. es

Uzasadnienie

W państwach członkowskich takich jak Hiszpania, gdzie występują znaczne różnice między 
publicznym i prywatnym systemem opieki zdrowotnej, takie wyjaśnienie jest niezbędne w celu 
zapewnienia tego, że nic nie stoi na przeszkodzie prowadzenia badań klinicznych w ośrodku 
prywatnym.

Poprawka 96
Tadeusz Cymański

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8a) Modernizacja infrastruktury 
informatycznej, ułatwiającej dostosowanie 
państw członkowskich do ustalonych 
terminów na wydanie pozwolenia, 
mogłaby być współfinansowana z 
funduszy strukturalnych.

Or. pl

Poprawka 97
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
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badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu z aktualnie najlepszą 
sprawdzoną interwencją. „Badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji” 
mają często zasadnicze znaczenie dla 
oceny standardowych metod leczenia i 
diagnostyki, umożliwiając w ten sposób 
optymalne wykorzystanie produktów 
leczniczych i działając tym samym na 
rzecz wysokiego poziomu zdrowia 
publicznego. Powinny one podlegać mniej 
restrykcyjnym przepisom, na przykład 
powinny dla nich obowiązywać krótsze 
terminy zatwierdzania wniosków.

Or. en

Poprawka 98
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
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dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom 
administracyjnym, na przykład powinny 
dla nich obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Pojęcie „badania klinicznego o niskim stopniu interwencji” zostało zatwierdzone, a krótszy 
termin przyjęto z zadowoleniem. Nie powinno to jednak skutkować mniejszą ochroną 
uczestników badań. Poza tym zaproponowany test KE wydaje się sprzeczny z niedawno 
zatwierdzonymi przepisami dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii, w 
których podkreślono, że poziom uwagi poświęcanej bezpieczeństwu powinien być zawsze 
wysoki, zarówno na etapie poprzedzającym zatwierdzenie, jak i po zatwierdzeniu.

Poprawka 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
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(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków, bez zagrażania 
spełnieniu norm naukowych i z 
zapewnieniem bezpieczeństwa pacjentów 
w każdym momencie.

Or. es

Poprawka 100
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
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procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu
ryzyka” mają często zasadnicze znaczenie 
dla oceny standardowych metod leczenia i 
diagnostyki, umożliwiając w ten sposób 
optymalne wykorzystanie produktów 
leczniczych i działając tym samym na 
rzecz wysokiego poziomu zdrowia 
publicznego. Powinny one podlegać mniej 
restrykcyjnym przepisom, na przykład 
powinny dla nich obowiązywać krótsze 
terminy zatwierdzania wniosków.

Or. fr

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9a) W przypadku sytuacji pilnej oraz 
rzadkich i ultrarzadkich chorób 
zagrażających życiu, w przypadku których 
możliwości terapeutyczne i fachowa 
wiedza terapeutyczna są ograniczone i 
geograficznie rozłożone na świecie, 
państwa członkowskie powinny mieć 
możliwość oceny wniosków o pozwolenie 
na badania kliniczne i wydania na nie 
pozwolenia na zasadzie priorytetu.

Or. en

Poprawka 102
Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9b) Pojęcie „zwykłej praktyki klinicznej” 
ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia, 
czy wniosek należy zatwierdzić jako 
„badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji”. Komisja powinna wyjaśnić 
definicję „zwykłej praktyki klinicznej” w 
wytycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „zwykłej praktyki klinicznej” ma zasadnicze znaczenie na pierwszym etapie 
procedury wydawania pozwoleń, kiedy państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy po 
raz pierwszy ocenia wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne zgodnie z art. 5. Definicja ta 
powinna być elastyczna, niemniej jednak Komisja powinna przedstawić nielegislacyjne 
wytyczne w tym zakresie, aby wesprzeć rzeczony proces.

Poprawka 103
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9c) Badania kliniczne wspierające 
rejestrację leków generycznych (np. 
badania bioekwiwalencji lub ekwiwalencji 
terapeutycznej) stwarzają minimalne 
ryzyko i niedogodności dla uczestników 
badania w porównaniu ze zwykłą praktyką 
kliniczną zdefiniowaną w niniejszym 
rozporządzeniu, ponieważ referencyjny 
produkt leczniczy wykorzystywany jako 
komparator jest dobrze opisanym 
produktem dopuszczonym do obrotu, 
którego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione.

Or. en
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Poprawka 104
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9d) „Eksperymentalny produkt leczniczy” 
oznacza substancję aktywną w postaci 
farmaceutycznej lub placebo, badaną lub 
stosowaną w badaniu klinicznym jako 
produkt referencyjny, w tym produkt 
leczniczy, który jest objęty pozwoleniem 
na dopuszczenie do obrotu, lecz który jest 
stosowany poza przewidzianym 
zastosowaniem lub zgodnie z 
obowiązującą praktyką kliniczną.

Or. fr

Poprawka 105
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9e) „Pomocniczy produkt leczniczy” 
oznacza produkt leczniczy stosowany w 
ramach badania klinicznego, lecz nie jako 
eksperymentalny produkt leczniczy.
Pomocnicze produkty lecznicze obejmują 
w szczególności produkty lecznicze 
stosowane w standardowej terapii, środki 
farmaceutyczne, środki stosowane w 
doraźnym leczeniu ratunkowym lub do 
oceny punktów końcowych w badaniu 
klinicznym. Pomocnicze produkty 
lecznicze nie obejmują produktów 
leczniczych, które nie są związane z 
badaniem klinicznym i nie są istotne dla 
planu badania;
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Or. fr

Poprawka 106
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 9 f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9f) Wszystkie terminy określone w 
niniejszym rozporządzeniu powinny 
opierać się na dniach kalendarzowych.
Ponieważ rozkład dni wolnych od pracy 
różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, 
przyjęcie jako podstawy procedury dni 
roboczych wiązałoby się z różnym czasem 
zatwierdzania, oceny i podejmowania 
decyzji w zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia należy odnosić się do dni kalendarzowych, a nie do 
dni roboczych. Przestrzeganie terminów, stanowiące czynnik konkurencyjności europejskich 
badań klinicznych, wymaga skutecznej współpracy między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Rozkład dni wolnych od pracy różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich. Przyjęcie jako podstawy procedury dni roboczych wiązałoby się z różnym 
czasem zatwierdzania, oceny i podejmowania decyzji w zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Poprawka 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
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korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, w tym fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, na przykład 
badane subpopulacje oraz możliwe 
różnice skuteczności i/lub bezpieczeństwa 
w określonych subpopulacjach, 
szczególnie różnice dotyczące płci i wieku, 
lub fakt ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych.

Or. en

Poprawka 108
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, w tym fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, łącznie z 
zapewnieniem reprezentatywności grupy 
uczestników badania w stosunku do 
populacji, która ma być poddana leczeniu, 
w tym kobiet i osób starszych, oraz fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

Or. en
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Poprawka 109
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, w tym fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, łącznie z 
zapewnieniem adekwatności grupy w
stosunku do docelowej populacji, która 
ma być poddana leczeniu, oraz fakt
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

Or. en

Poprawka 110
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, w tym fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie; na późniejszych 
etapach badania należy wziąć pod uwagę 
to, czy uczestnicy badań są 
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klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

reprezentatywni dla docelowej populacji, 
która ma stosować produkt leczniczy, oraz
fakt ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy badań powinni możliwie jak najwierniej odzwierciedlać docelowych użytkowników 
badanych produktów leczniczych. Ma to szczególne znaczenie dla badań fazy III i IV, w 
których przypadku bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego powinny być oceniane 
przy pomocy badań prowadzonych na osobach, które prawdopodobnie będą stosować dany 
produkt, kiedy zostanie on wprowadzony na rynek. We wcześniejszych fazach badane są 
bardziej podstawowe kwestie bezpieczeństwa i zgromadzenie reprezentatywnego zbioru 
uczestników badanie nie jest wtedy aż tak ważne.

Poprawka 111
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Aby poprawić leczenie dostępne dla 
grup osób o słabszej pozycji takich jak 
osoby słabe lub starsze, osoby cierpiące na 
wiele przewlekłych dolegliwości oraz 
osoby dotknięte zaburzeniami zdrowia 
psychicznego, produkty lecznicze o 
potencjalnie istotnej wartości klinicznej 
powinny zostać poddane kompleksowemu 
i odpowiedniemu badaniu ich skutków dla 
tych konkretnych grup, w tym pod kątem 
wymogów związanych z ich konkretnymi 
cechami oraz ochrony ich zdrowia i 
dobra.

Or. en
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Poprawka 112
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) Z doświadczeń związanych z 
dyrektywą 2001/20/WE wynika również, 
że 60% badań klinicznych jest 
sponsorowanych przez przemysł 
farmaceutyczny, a 40% przez inne 
zainteresowane strony, np. środowiska 
akademickie. Państwa członkowskie 
powinny należycie uznać wartość wkładu 
akademickiego. Sponsorzy akademiccy 
często polegają na finansowaniu, które 
pochodzi częściowo lub w pełni ze 
środków publicznych lub wsparcia ze 
strony organizacji charytatywnych. Aby 
zmaksymalizować wykorzystanie tego 
cennego wkładu i dalej stymulować 
badania akademickie, lecz bez uszczerbku 
dla jakości badań, państwa członkowskie 
powinny wdrożyć środki mające na celu 
wprowadzenie odpowiednich zwolnień z 
opłat (opłaty związane ze składaniem 
wniosku, kontrolami itd.) w odniesieniu 
do badań prowadzonych przez sponsorów 
akademickich.

Or. en

Uzasadnienie

Zwolnienie z opłat nie ma żadnego wpływu na jakość badań. Środki publiczne i wsparcie ze 
strony organizacji charytatywnych nie powinny być wykorzystywane do wnoszenia opłat i 
płacenia innych podatków, lecz do prowadzenia badań naukowych, których inaczej nie dałoby 
się przeprowadzić.

Poprawka 113
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W procedurze wydawania pozwoleń 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
oceny w celu umożliwienia sponsorowi 
odniesienia się do pytań lub uwag 
zgłoszonych podczas oceny dokumentacji 
wniosku. Maksymalny okres zawieszenia 
powinien odzwierciedlać to, czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji, czy nie. Po 
upływie zawieszenia należy ponadto 
zawsze zapewnić wystarczający czas na 
ocenę przedłożonych dodatkowych 
informacji.

(11) W procedurze wydawania pozwoleń 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
oceny w celu umożliwienia sponsorowi 
odniesienia się do pytań lub uwag 
zgłoszonych podczas oceny dokumentacji 
wniosku. Maksymalny okres zawieszenia 
powinien odzwierciedlać to, czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim lub średnim stopniu ryzyka, czy 
nie. Po upływie zawieszenia należy 
ponadto zawsze zapewnić wystarczający 
czas na ocenę przedłożonych dodatkowych 
informacji.

Or. fr

Poprawka 114
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) Aby przeprowadzić dane badanie od 
etapu wstępnego zatwierdzenia etycznego 
do ostatecznej publikacji, każdemu 
badaniu prowadzonemu w Unii 
Europejskiej lub takiemu, którego wyniki 
są wykorzystywane jako część wspólnego 
dokumentu technicznego niezbędnego do 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu produktu leczniczego, należy 
przypisać uniwersalny numer rejestracji 
badania.

Or. en

Poprawka 115
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W przypadku chorób rzadkich 
zdefiniowanych w prawodawstwie UE 
wiedza fachowa i dane niezbędne do 
przeprowadzenia oceny wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne w 
oparciu o znajomość stanu rzeczy mogą 
być ograniczone na szczeblu krajowym.
Osób posiadających taką wiedzę fachową 
należy zatem poszukiwać na szczeblu 
europejskim. W tym celu państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
powinno w ramach procesu oceny 
współpracować z grupą roboczą ds. 
doradztwa naukowego Europejskiej 
Agencji Leków, która wydaje opinię na 
temat danej choroby lub grupy chorób. W 
stosownych przypadkach opinia ta może 
obejmować aspekty związane z częścią II 
oceny, w którym to przypadku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
powinno przekazać ją zainteresowanym 
państwom członkowskim. Współpraca ta 
powinna być zorganizowana w oparciu o 
te same terminy, które przewidziane są w 
niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 
do badań klinicznych prowadzonych w 
dziedzinie chorób innych niż choroby 
rzadkie.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Mając na uwadze, że większość 
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badań klinicznych prowadzi się w celu 
oceny terapii w sposób ukierunkowany na 
dużą populację pacjentów i na dużych 
próbach populacji pacjentów, niniejsze 
rozporządzenie nie powinno 
dyskryminować pacjentów cierpiących na 
choroby rzadkie i ultrarzadkie i powinno 
uwzględniać charakterystyczne cechy 
schorzeń o niskiej częstości występowania 
podczas oceny badania.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie odzwierciedlono charakterystycznych cech chorób rzadkich i 
ultrarzadkich. Przyszłe rozporządzenie musi uwzględniać innowacje terapeutyczne i musi być 
zgodne z politykami dotyczącymi chorób rzadkich i ultrarzadkich, które opracowano po 
przyjęciu dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 117
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) W pozwoleniu na badanie kliniczne 
należy odnieść się do wszystkich kwestii 
związanych z ochroną uczestników oraz 
wiarygodnością i odpornością danych. 
Zezwolenie na przeprowadzenie badania 
klinicznego powinno mieć zatem postać 
jednej decyzji administracyjnej wydanej 
przez zainteresowane państwo 
członkowskie.

(13) W pozwoleniu na badanie kliniczne 
należy odnieść się do wszystkich kwestii 
związanych z ochroną uczestników oraz 
wiarygodnością i odpornością danych. 
Zezwolenie na przeprowadzenie badania 
klinicznego powinno mieć zatem postać 
jednej decyzji wydanej przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy skreślić przymiotnik „administracyjnej”, tak jak w motywie 5. Istnieje potrzeba 
uproszczenia i skrócenia procesu zatwierdzenia etycznego bez ograniczenia ochrony 
pacjentów. Aby rozpocząć badanie, najpierw należy uzyskać pozwolenie obejmujące aspekty 
etyczne i administracyjne.
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Poprawka 118
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów 
zaangażowanych w tę ocenę. Decyzja ta 
wchodzi w zakres kwestii wewnętrznej 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim. Określając właściwy organ 
lub organy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział osób 
nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych oraz 
pacjentów. Powinny one również zapewnić 
dostępność niezbędnej wiedzy fachowej. 
W każdym jednak przypadku, i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi, ocena 
powinna być przeprowadzana wspólnie 
przez rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Osoby oceniające wniosek 
powinny być niezależne od sponsora, 
instytucji ośrodka badawczego oraz od 
badaczy biorących udział w badaniu, jak 
też nie podlegać żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów 
zaangażowanych w tę ocenę. Takie organy 
powinny zostać ustanowione zgodnie z 
wytyczną E6 (R1) ICH dotyczącą Dobrej 
Praktyki Klinicznej, wyszczególniającą 
obowiązki, skład, funkcje, operacje i 
procedury. Decyzja ta wchodzi w zakres 
kwestii wewnętrznej organizacji w każdym 
państwie członkowskim. Określając 
właściwy organ lub organy, państwa 
członkowskie powinny zapewnić udział 
osób nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych oraz 
pacjentów. Powinny one również zapewnić 
dostępność niezbędnej wiedzy fachowej. 
W każdym jednak przypadku, i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi, ocena 
powinna być przeprowadzana wspólnie 
przez rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Osoby oceniające wniosek 
powinny być niezależne od sponsora, 
instytucji ośrodka badawczego oraz od 
badaczy biorących udział w badaniu, jak 
też nie podlegać żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie z założenia nie może ignorować międzynarodowej normy metodologicznej i 
etycznej określonej w ramach Dobrej Praktyce Klinicznej.
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Poprawka 119
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów 
zaangażowanych w tę ocenę. Decyzja ta 
wchodzi w zakres kwestii wewnętrznej 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim. Określając właściwy organ 
lub organy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział osób 
nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych oraz 
pacjentów. Powinny one również zapewnić 
dostępność niezbędnej wiedzy fachowej. 
W każdym jednak przypadku, i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi, ocena 
powinna być przeprowadzana wspólnie 
przez rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Osoby oceniające wniosek 
powinny być niezależne od sponsora, 
instytucji ośrodka badawczego oraz od 
badaczy biorących udział w badaniu, jak 
też nie podlegać żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów 
zaangażowanych w tę ocenę. Decyzja ta 
wchodzi w zakres kwestii wewnętrznej 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim. Określając właściwy organ 
lub organy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział osób 
nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych oraz 
pacjentów. Powinny one również zapewnić 
dostępność niezbędnej wiedzy fachowej. 
W każdym jednak przypadku, i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi, ocena 
powinna być przeprowadzana wspólnie 
przez rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Osoby oceniające wniosek 
powinny być niezależne od sponsora, 
instytucji ośrodka badawczego oraz od 
badaczy biorących udział w badaniu, jak 
też nie podlegać żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Nazwiska, 
kwalifikacje i deklaracje dotyczące 
konfliktu interesów osób oceniających 
wnioski podaje się do wiadomości 
publicznej.

Or. en

Poprawka 120
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 20 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Przed uzyskaniem pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu dane z badań 
klinicznych należy uznać za objęte 
tajemnicą handlową. Po uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
należy przyjąć, że dane zawarte w 
dokumentacji pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu mogą zawierać informacje 
poufne i szczególnie chronione 
informacje handlowe.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać rozróżnienia pomiędzy wykorzystaniem danych z badań klinicznych przed 
uzyskaniem i po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Domniemanie poufności 
po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest zgodne z wytycznymi EMA/HMA.

Poprawka 121
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 21

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(21) Określenie wymogów językowych 
dotyczących dokumentacji wniosku należy 
pozostawić państwom członkowskim. Aby 
zapewnić sprawne przeprowadzanie oceny 
wniosków o pozwolenie na badania 
kliniczne, państwa członkowskie powinny 
wziąć pod uwagę możliwość
zaakceptowania języka powszechnie 
używanego w dziedzinie medycyny jako 
języka dokumentów, których adresatami 
nie są uczestnicy.

(21) Określenie wymogów językowych 
dotyczących dokumentacji wniosku należy 
pozostawić państwom członkowskim. Aby 
zapewnić sprawne przeprowadzanie oceny 
wniosków o pozwolenie na badania 
kliniczne, państwa członkowskie powinny 
dążyć do zaakceptowania języka 
powszechnie używanego w dziedzinie 
medycyny jako języka dokumentów, 
których adresatami nie są uczestnicy, na 
przykład informacje dla pacjenta i 
formularz świadomej zgody.

Or. en
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Poprawka 122
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, różnią się 
one w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Uczestnicy z grup osób o 
słabszej pozycji, takich jak osoby 
niezdolne do wyrażenia zgody, małoletni 
lub inne osoby o słabszej pozycji, 
wymagają dodatkowych środków ochrony.
Dyrektywa 2001/20/WE zawiera obszerny 
zbiór przepisów dotyczących ochrony 
uczestników, w tym dzieci i uczestników 
niezdolnych do wyrażenia świadomej 
zgody. Ponadto w zaleceniu etycznym 
(KE, 2008 r.) określone zostały szczególne 
zasady mające zastosowanie do populacji 
pediatrycznej. Zasady te należy utrzymać 
w mocy i jeszcze bardziej zintegrować w 
celu objęcia wszystkich słabszych grup 
społecznych (kobiet w ciąży, osoby starsze, 
sytuacje nagłe itd.). Jeśli chodzi o zasady 
ustalania przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich, różnią się one w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Określenie sposobu ustalenia 
przedstawiciela ustawowego uczestników
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie nie powinno przewidywać mniejszej ochrony niż dyrektywa
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2001/20/WE i powiązane prawodawstwo takie jak etyczne zalecenia pediatryczne. Wręcz 
przeciwnie – rozporządzenie to powinno być okazją do wdrożenia istniejących zasad oraz 
uzupełnienia luk w określonych sektorach.

Poprawka 123
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, różnią się 
one w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Uczestnicy z 
grup osób o słabszej pozycji, takich jak 
podmioty niezdolne do wyrażenia zgody, 
małoletni, osoby starsze lub inne osoby o 
słabszej pozycji, wymagają dodatkowych 
środków ochrony. Jeśli chodzi o zasady 
ustalania przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich, różnią się one w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Określenie sposobu ustalenia 
przedstawiciela ustawowego uczestników 
niezdolnych do wyrażenia zgody, osób 
starszych i małoletnich należy zatem 
pozostawić państwom członkowskim.

Or. en

Poprawka 124
Philippe Juvin, Nora Berra
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, różnią się 
one w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Zasady 
ustalania przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich, definicja osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i osób o słabszej pozycji 
oraz wynikające z niej przepisy różnią się 
w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim i w razie 
potrzeby należy wdrożyć przepisy 
zapewniające większą ochronę na 
szczeblu krajowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę osób o słabszej pozycji, przedmiotowe 
rozporządzenie musi być zgodne z ograniczającymi przepisami przewidzianymi przez 
zainteresowane państwa członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o słabszej 
pozycji, takich jak kobiety ciężarne, rodzące i karmiące oraz osoby pozbawione wolności.

Poprawka 125
Anna Záborská

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 22
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, różnią się 
one w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej oraz orzeczeniem w sprawie 
C-34/10 (Brüstle przeciwko Greenpeace). 
W karcie tej zawarto w szczególności 
wymóg, by żadnej interwencji w dziedzinie 
biologii i medycyny nie można było 
przeprowadzać bez swobodnej i świadomej 
zgody osoby zainteresowanej. Dyrektywa 
2001/20/WE zawiera obszerny zbiór 
przepisów dotyczących ochrony 
uczestników. Zasady te należy utrzymać w 
mocy. Jeśli chodzi o zasady ustalania 
przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich, różnią się one w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Określenie sposobu ustalenia 
przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

Or. fr

Poprawka 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w 
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w 
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 
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W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a 
świadomą zgodę uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie.

W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Na przykład 
w przypadku, gdy badanie musi rozpocząć 
się niezwłocznie, a istnieją podstawy, aby 
przypuszczać, że udział w badaniu 
klinicznym będzie się wiązał z 
odniesieniem przez uczestnika 
potencjalnych korzyści większych niż 
ryzyko, albo będzie się wiązał z 
minimalnym ryzykiem, powinna istnieć 
możliwość rozpoczęcia badania 
klinicznego bez uprzedniej zgody. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a
świadomą zgodę uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Philippe Juvin przyjmuje z zadowoleniem oferowaną we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
możliwość odstępstwa od zasady uprzedniej zgody w przypadku badań klinicznych w 
sytuacjach nagłych. Niemniej jednak nie życzyłby sobie zawężenia tej możliwości do badań 
klinicznych o minimalnym stopniu ryzyka. W praktyce przepis ten byłby zbyt restrykcyjny.
Wykluczałby wiele badań w dziedzinie intensywnej opieki medycznej i medycyny ratunkowej 
dotyczących innowacyjnych produktów.
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Poprawka 127
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w 
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 
W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a 
świadomą zgodę uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie.

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w 
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 
W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a 
świadomą zgodę uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie. Komisja etyczna powinna 
pozytywnie ocenić bezpośrednie korzyści 
płynące z badania klinicznego dla 
pacjenta oraz to, czy badanie kliniczne 
wiąże się z minimalnym ryzykiem i 
obciążeniem dla uczestnika;

Or. en
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Uzasadnienie

Odpowiedzialna komisja etyczna powinna ocenić bezpośrednie korzyści płynące z badania 
klinicznego dla pacjenta. Badania kliniczne w sytuacjach nagłych powinny być prowadzone 
wyłącznie z myślą o korzyściach danego uczestnika.

Poprawka 128
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna mieć formę pisemną, z 
wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jej 
podstawę powinny stanowić informacje, 
które są jasne, istotne i zrozumiałe dla 
uczestnika.

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna być wyrażona w 
formie pisemnej, z wyjątkiem 
szczególnych sytuacji. Jej podstawę 
powinny stanowić informacje, które są 
jasne, istotne i zrozumiałe dla uczestnika. 
W miarę możliwości informacje takie 
powinny być podane ustnie, przy czym 
uczestnik powinien mieć możliwość 
zadania pytań i powinien otrzymać 
szczegółowe informacje pisemne, które 
może zachować. Uczestnikowi należy 
zapewnić odpowiedni czas na rozważenie 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

W tym miejscu należy wspomnieć o możliwości udzielania uczestnikom badań informacji 
ustnych.

Poprawka 129
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna mieć formę pisemną, z 
wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jej 
podstawę powinny stanowić informacje, 
które są jasne, istotne i zrozumiałe dla 
uczestnika.

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna mieć formę pisemną, z 
wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jej 
podstawę powinny stanowić informacje, 
które są jasne, istotne i zrozumiałe dla 
uczestnika oraz powinny być podane w 
języku uczestnika.

Or. en

Poprawka 130
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 24 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24a) Zgodnie z zaleceniami etycznymi 
(KE, 2008 r.) i oprócz tego, co zostało 
określone wcześniej, w pediatrycznych 
badaniach klinicznych powinno się 
stosować odpowiednie procedury 
dotyczące świadomej zgody. Procedury te 
powinny uwzględniać wiek i dojrzałość 
dzieci.

Or. en

Uzasadnienie

Zalecenia pediatryczne wydane przez Komisję Europejską w 2008 r. zostały sporządzone w 
celu zwiększenia ochrony dzieci w odniesieniu do badań eksperymentalnych. Przepisy te 
należy włączyć do rozporządzenia, aby uniknąć pominięcia podstawowych praw dzieci.

Poprawka 131
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 25
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić pacjentom ocenę 
możliwości uczestnictwa w badaniu 
klinicznym oraz by umożliwić skuteczny 
nadzór nad badaniem klinicznym ze strony 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, należy powiadamiać o 
rozpoczęciu badania klinicznego, 
zakończeniu naboru uczestników badania 
klinicznego i zakończeniu badania 
klinicznego. Zgodnie z normami 
międzynarodowymi wyniki badania 
klinicznego należy zgłaszać właściwym 
organom w ciągu jednego roku od 
zakończenia badania klinicznego.

(25) Aby umożliwić pacjentom ocenę 
możliwości uczestnictwa w badaniu 
klinicznym oraz by umożliwić skuteczny 
nadzór nad badaniem klinicznym ze strony 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, należy powiadamiać o 
rozpoczęciu badania klinicznego, 
zakończeniu naboru uczestników badania 
klinicznego i zakończeniu badania 
klinicznego. Zgodnie z normami 
międzynarodowymi wyniki badania 
klinicznego należy zgłaszać właściwym 
organom w ciągu dwóch lat od 
zakończenia badania klinicznego.

Or. fr

Poprawka 132
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26) Aby umożliwić sponsorowi ocenę 
wszystkich potencjalnie istotnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa, 
badacz powinien mu zgłaszać wszystkie 
poważne zdarzenia niepożądane.

(26) Aby umożliwić sponsorowi ocenę 
wszystkich potencjalnie istotnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa, 
badacz powinien mu zgłaszać wszystkie 
poważne zdarzenia niepożądane oraz 
wszystkie podejrzewane poważne 
zdarzenia niepożądane.

Or. en

Poprawka 133
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 27
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Sponsor powinien oceniać informacje 
otrzymane od badacza i zgłaszać Agencji 
informacje dotyczące bezpieczeństwa 
odnoszące się do poważnych zdarzeń 
niepożądanych stanowiących 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
działania niepożądane.

(27) Sponsor powinien oceniać informacje 
otrzymane od badacza i niezwłocznie 
zgłaszać Agencji informacje dotyczące 
bezpieczeństwa odnoszące się do 
poważnych zdarzeń niepożądanych 
stanowiących podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działania niepożądane za 
pośrednictwem elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36.

Or. en

Poprawka 134
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(28) Agencja powinna przekazywać te 
informacje państwom członkowskim, aby 
umożliwić im ich ocenę.

(28) Agencja powinna jak najszybciej
przekazywać te informacje państwom 
członkowskim, aby umożliwić im ich 
ocenę.

Or. en

Poprawka 135
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) Członkowie Międzynarodowej 
konferencji ds. harmonizacji wymagań 
technicznych dla rejestracji produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi (ICH) 
uzgodnili szczegółowy zestaw wytycznych 
dotyczących Dobrej Praktyki Klinicznej, 
które stanowią obecnie przyjęty na 

(29) Członkowie Międzynarodowej 
konferencji ds. harmonizacji wymagań 
technicznych dla rejestracji produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi (ICH) 
uzgodnili szczegółowy zestaw wytycznych 
dotyczących Dobrej Praktyki Klinicznej, 
które stanowią obecnie przyjęty na 
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szczeblu międzynarodowym standard w 
zakresie planowania, prowadzenia i 
rejestrowania badań klinicznych oraz 
związanej z nimi sprawozdawczości, 
spójny z zasadami mającymi swe źródło w 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy. Przy planowaniu, 
prowadzeniu i rejestrowaniu badań 
klinicznych oraz związanej z nimi 
sprawozdawczości powstać mogą 
szczegółowe pytania dotyczące właściwej 
normy jakości. W takim przypadku w celu 
stosowania zasad określonych w 
niniejszym rozporządzeniu należy 
stosować wytyczne ICH dotyczące Dobrej 
Praktyki Klinicznej, pod warunkiem że 
brak jest innych szczegółowych 
wytycznych wydanych przez Komisję i że 
wytyczne te nie naruszają przepisów
niniejszego rozporządzenia.

szczeblu międzynarodowym standard w 
zakresie planowania, prowadzenia i 
rejestrowania badań klinicznych oraz 
związanej z nimi sprawozdawczości, 
spójny z zasadami mającymi swe źródło w 
Deklaracji Helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy. Przy planowaniu, 
prowadzeniu i rejestrowaniu badań 
klinicznych oraz związanej z nimi 
sprawozdawczości należy stosować 
wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki 
Klinicznej i inne obowiązujące wytyczne 
opublikowane przez KE jako wytyczne 
dotyczące stosowania zasad określonych w 
niniejszym rozporządzeniu. W tym celu 
Dobrą Praktykę Kliniczną należy włączyć 
do niniejszego rozporządzenia i zawrzeć w 
załączniku [xxx].

Or. en

Uzasadnienie

Dla skuteczności dyrektywy 2001/20/WE zgodność z Dobrą Praktyką Kliniczną stała się 
obowiązkiem prawnym obowiązującym w Europie w odniesieniu do wszystkich badań 
obejmujących badanie produktów leczniczych. Dobrą Praktykę Kliniczną uzupełnia zbiór 
wytycznych naukowych przygotowanych przez Komitet ds. Produktów Leczniczych 
Stosowanych u Ludzi w porozumieniu z państwami członkowskimi oraz wydanych przez 
Komisję Europejską. Zbiór wytycznych w dalszym ciągu powinien stanowić podstawę wniosku 
o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 136
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Prowadzenie badania klinicznego 
powinno być odpowiednio monitorowane 
przez sponsora w celu zapewnienia 
wiarygodności i odporności wyników.
Monitorowanie może się również 
przyczyniać do bezpieczeństwa 

skreślony
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uczestników, uwzględniając cechy 
badania klinicznego i poszanowanie praw 
podstawowych uczestników. Ustalając 
zakres monitorowania, należy brać pod 
uwagę cechy badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 137
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30) Prowadzenie badania klinicznego 
powinno być odpowiednio monitorowane 
przez sponsora w celu zapewnienia 
wiarygodności i odporności wyników. 
Monitorowanie może się również 
przyczyniać do bezpieczeństwa 
uczestników, uwzględniając cechy badania 
klinicznego i poszanowanie praw 
podstawowych uczestników. Ustalając 
zakres monitorowania, należy brać pod 
uwagę cechy badania klinicznego.

(30) Prowadzenie badania klinicznego 
powinno być odpowiednio monitorowane 
przez sponsora w celu zapewnienia 
wiarygodności i odporności wyników. 
Monitorowanie może się również 
przyczyniać do bezpieczeństwa 
uczestników, uwzględniając cechy badania 
klinicznego i poszanowanie praw 
podstawowych uczestników. 
Monitorowanie należy dostosować do 
charakteru badania i powinno się ono 
koncentrować na minimalizowaniu 
najważniejszych zagrożeń.

Or. en

Uzasadnienie

Każda dokumentacja wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne powinna zawierać ocenę 
ryzyka obejmującą cały wachlarz czynników ryzyka oraz definiującą jej wpływ na zarządzanie 
badaniem, w tym, między innymi monitorowanie badania.

Poprawka 138
Roberta Angelilli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Osoby zaangażowane w prowadzenie 
badania klinicznego, w szczególności 
badacze i pozostały personel medyczny, 
powinny posiadać wystarczające 
kwalifikacje do wykonywania swoich 
zadań w ramach badania klinicznego, a 
ośrodek, w którym ma być prowadzone 
badanie kliniczne, powinien nadawać się 
do przeprowadzenia w nim badania 
klinicznego.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 139
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Osoby zaangażowane w prowadzenie 
badania klinicznego, w szczególności 
badacze i pozostały personel medyczny, 
powinny posiadać wystarczające 
kwalifikacje do wykonywania swoich 
zadań w ramach badania klinicznego, a 
ośrodek, w którym ma być prowadzone 
badanie kliniczne, powinien nadawać się 
do przeprowadzenia w nim badania 
klinicznego.

(31) Osoby zaangażowane w prowadzenie 
badania klinicznego, w szczególności 
badacze i pozostali pracownicy służby 
zdrowia, powinny posiadać wystarczające 
kwalifikacje do wykonywania swoich 
zadań w ramach badania klinicznego, a 
ośrodek, w którym ma być prowadzone 
badanie kliniczne, powinien nadawać się 
do przeprowadzenia w nim badania 
klinicznego.

Or. en
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Poprawka 140
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(32) Zależnie od okoliczności badania 
klinicznego powinna być możliwa 
identyfikowalność badanych – i 
niektórych pomocniczych – produktów 
leczniczych ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników oraz 
odporności i wiarygodności danych. Z 
tych samych powodów produkty te 
powinny być w stosownych przypadkach 
niszczone oraz zależnie od okoliczności 
badania klinicznego powinny podlegać 
szczegółowym warunkom 
przechowywania.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 141
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W trakcie badania klinicznego 
sponsor może dowiedzieć się o poważnych 
naruszeniach zasad prowadzenia badania 
klinicznego. Przypadki takie należy 
zgłaszać zainteresowanym państwom 
członkowskim, aby mogły one podjąć 
działania w stosownych przypadkach.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 142
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 33

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(33) W trakcie badania klinicznego sponsor 
może dowiedzieć się o poważnych 
naruszeniach zasad prowadzenia badania 
klinicznego. Przypadki takie należy 
zgłaszać zainteresowanym państwom 
członkowskim, aby mogły one podjąć 
działania w stosownych przypadkach.

(33) W trakcie badania klinicznego sponsor 
może dowiedzieć się o poważnych 
naruszeniach zasad prowadzenia badania 
klinicznego. Przypadki takie należy 
zgłaszać zainteresowanym państwom 
członkowskim oraz Agencji, aby mogły 
one podjąć działania w stosownych 
przypadkach.

Or. en

Poprawka 143
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Oprócz zgłaszania podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych mogą mieć miejsce inne 
zdarzenia istotne ze względu na stosunek 
korzyści do ryzyka, które należy zgłaszać 
w odpowiednim czasie zainteresowanym 
państwom członkowskim.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
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rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 144
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(35) W przypadku gdy nieoczekiwane 
zdarzenia wymagają pilnej zmiany w 
badaniu klinicznym, sponsor i badacz 
powinni mieć możliwość wprowadzenia 
pilnych środków bezpieczeństwa bez 
oczekiwania na uprzednie pozwolenie.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 145
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia zgodności 
prowadzenia badania klinicznego z 
protokołem oraz poinformowania badaczy 
o podawanych przez nich badanych 
produktach leczniczych sponsor powinien 
dostarczyć badaczom broszurę badacza.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.
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Poprawka 146
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia zgodności 
prowadzenia badania klinicznego z 
protokołem oraz poinformowania badaczy 
o podawanych przez nich badanych 
produktach leczniczych sponsor powinien 
dostarczyć badaczom broszurę badacza.

(36) W celu zapewnienia zgodności 
prowadzenia badania klinicznego z 
protokołem oraz poinformowania badaczy 
o podawanych przez nich badanych 
produktach leczniczych sponsor powinien 
dostarczyć badaczom broszurę badacza. 
Broszurę tę aktualizuje się zawsze wtedy, 
gdy dostępne są nowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
informacje na temat zdarzeń innych niż 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
działania niepożądane.

Or. en

Poprawka 147
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Informacje uzyskane w ramach 
badania klinicznego należy rejestrować i 
przechowywać oraz postępować z nimi 
odpowiednio do celu, jakim jest 
zapewnienie praw i bezpieczeństwa 
uczestników, odporności i wiarygodności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego, dokładnej sprawozdawczości 
i interpretacji, skutecznego 
monitorowania przez sponsora i 
skutecznej kontroli ze strony państw 
członkowskich lub Komisji.

skreślony

Or. en
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Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 148
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Informacje uzyskane w ramach 
badania klinicznego należy rejestrować i 
przechowywać oraz postępować z nimi 
odpowiednio do celu, jakim jest 
zapewnienie praw i bezpieczeństwa 
uczestników, odporności i wiarygodności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego, dokładnej sprawozdawczości i 
interpretacji, skutecznego monitorowania 
przez sponsora i skutecznej kontroli ze 
strony państw członkowskich lub Komisji.

(37) Informacje uzyskane w ramach 
badania klinicznego należy rejestrować i 
przechowywać oraz postępować z nimi 
odpowiednio do celu, jakim jest 
zapewnienie praw, bezpieczeństwa i dobra
uczestników, odporności i wiarygodności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego, dokładnej sprawozdawczości i 
interpretacji, skutecznego monitorowania 
przez sponsora i skutecznej kontroli ze 
strony państw członkowskich lub Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 proponowanego rozporządzenia i art. 6 deklaracji helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie etycznych zasad prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi (Seul, 2008 r.) bezpieczeństwo, prawa i dobro osób należy potraktować 
priorytetowo.

Poprawka 149
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37) Informacje uzyskane w ramach 
badania klinicznego należy rejestrować i 
przechowywać oraz postępować z nimi 

(37) Informacje uzyskane w ramach 
badania klinicznego należy rejestrować i 
przechowywać oraz postępować z nimi 
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odpowiednio do celu, jakim jest 
zapewnienie praw i bezpieczeństwa 
uczestników, odporności i wiarygodności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego, dokładnej sprawozdawczości i 
interpretacji, skutecznego monitorowania 
przez sponsora i skutecznej kontroli ze 
strony państw członkowskich lub Komisji.

odpowiednio do celu, jakim jest 
zapewnienie praw, bezpieczeństwa i dobra
uczestników, odporności i wiarygodności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego, dokładnej sprawozdawczości i 
interpretacji, skutecznego monitorowania 
przez sponsora i skutecznej kontroli ze 
strony państw członkowskich lub Komisji.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 3 proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 150
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) W ciągu dwóch lat od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę dotyczącą kwestii 
zarządzania danymi surowymi oraz 
możliwości wprowadzenia otwartego 
dostępu do tych danych z wszystkich 
badań klinicznych dla niezależnych 
naukowców.

Or. en

Poprawka 151
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(38) Aby móc wykazać zgodność z 
protokołem i z niniejszym 

skreślony
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rozporządzeniem, sponsor i badacz 
powinni przechowywać podstawową 
dokumentację badania klinicznego, 
zawierającą odpowiednie dokumenty 
umożliwiające skuteczny nadzór 
(monitorowanie przez sponsora oraz 
kontrolę ze strony państw członkowskich i 
Komisji). Podstawową dokumentację 
badania klinicznego należy odpowiednio 
archiwizować w celu umożliwienia 
nadzoru po zakończeniu badania 
klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 152
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 39

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39) Produkty lecznicze przeznaczone do 
badań badawczo-rozwojowych nie są 
objęte zakresem dyrektywy 2001/83/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 
listopada 2001 r. w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się 
do produktów leczniczych stosowanych u 
ludzi. Takie produkty lecznicze obejmują 
produkty lecznicze stosowane w ramach 
badania klinicznego. Powinny być one 
objęte szczegółowymi przepisami 
uwzględniającymi ich szczególne cechy.
Ustanawiając te przepisy, należy dokonać 
rozróżnienia między badanymi 
produktami leczniczymi (testowanym 
produktem i jego produktami 
referencyjnymi, w tym placebo) a 
pomocniczymi produktami leczniczymi 
(produktami leczniczymi stosowanymi w 

skreślony
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ramach badania klinicznego, lecz nie jako 
badane produkty lecznicze), takimi jak 
produkty lecznicze stosowane w 
standardowej terapii, czynniki 
prowokujące, doraźne leki rezerwowe lub 
produkty stosowane do oceny punktów 
końcowych w badaniu klinicznym.
Pomocnicze produkty lecznicze nie 
powinny obejmować leków 
towarzyszących, tj. leków niezwiązanych z 
badaniem klinicznym i nieistotnych dla 
planu badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 153
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego oraz umożliwienie dystrybucji 
badanych i pomocniczych produktów 
leczniczych w ośrodkach badań 
klinicznych w całej Unii należy ustanowić 
przepisy dotyczące wytwarzania i 
przywozu zarówno badanych, jak i 
pomocniczych produktów leczniczych. Jak 
to ma już miejsce w przypadku dyrektywy 
2001/20/WE, przepisy te powinny 
odzwierciedlać obowiązujące zasady 
Dobrej Praktyki Wytwarzania dotyczące 
produktów objętych dyrektywą 
2001/83/WE. W pewnych określonych 
przypadkach należy umożliwić odstępstwa 

skreślony
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od tych przepisów w celu ułatwienia 
przeprowadzenia badania klinicznego.
Obowiązujące przepisy powinny zatem 
umożliwiać pewną elastyczność, pod 
warunkiem że nie zagraża to 
bezpieczeństwu uczestników ani 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 154
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Badane i pomocnicze produkty 
lecznicze powinny być odpowiednio 
etykietowane ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego oraz umożliwienie dystrybucji 
tych produktów w ośrodkach badań 
klinicznych w całej Unii. Zasady 
etykietowania powinny być dostosowane 
do ryzyka dla bezpieczeństwa uczestników 
oraz dla wiarygodności i odporności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego. W przypadku gdy badany lub 
pomocniczy produkt leczniczy został już 
wprowadzony do obrotu jako dopuszczony 
produkt leczniczy zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE, w badaniach otwartych co 
do zasady nie powinno być wymagane 
dodatkowe etykietowanie. Istnieją ponadto 
określone produkty, takie jak 
farmaceutyczne preparaty 

skreślony
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promieniotwórcze stosowane jako badany 
produkt leczniczy do diagnostyki, w 
przypadku których ogólne zasady 
etykietowania są nieodpowiednie ze 
względu na ściśle kontrolowany sposób 
użycia farmaceutycznych preparatów 
promieniotwórczych w badaniach 
klinicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Wytyczne ICH dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej powinny być częścią przedmiotowego 
rozporządzenia i w związku z tym należy je ująć w załączniku.

Poprawka 155
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(41) Badane i pomocnicze produkty 
lecznicze powinny być odpowiednio 
etykietowane ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego 
oraz umożliwienie dystrybucji tych 
produktów w ośrodkach badań klinicznych 
w całej Unii. Zasady etykietowania 
powinny być dostosowane do ryzyka dla 
bezpieczeństwa uczestników oraz dla 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego. 
W przypadku gdy badany lub pomocniczy 
produkt leczniczy został już wprowadzony 
do obrotu jako dopuszczony produkt 
leczniczy zgodnie z dyrektywą 
2001/83/WE, w badaniach otwartych co do 
zasady nie powinno być wymagane 
dodatkowe etykietowanie. Istnieją ponadto 
określone produkty, takie jak 
farmaceutyczne preparaty 
promieniotwórcze stosowane jako badany 

(41) Badane i pomocnicze produkty 
lecznicze powinny być odpowiednio 
etykietowane ze względu na zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego 
oraz umożliwienie dystrybucji tych 
produktów w ośrodkach badań klinicznych 
w całej Unii. Zasady etykietowania 
powinny być dostosowane do ryzyka dla 
bezpieczeństwa uczestników oraz dla 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego. 
W odniesieniu do badań o średnim lub 
niskim stopniu ryzyka, w przypadku gdy 
badany lub pomocniczy produkt leczniczy 
został już wprowadzony do obrotu jako 
dopuszczony produkt leczniczy zgodnie z 
dyrektywą 2001/83/WE, w badaniach 
otwartych co do zasady nie powinno być 
wymagane dodatkowe etykietowanie.
Zamiast bezużytecznego i niewłaściwego 
etykietowania produktów oraz zgodnie z 
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produkt leczniczy do diagnostyki, w 
przypadku których ogólne zasady 
etykietowania są nieodpowiednie ze 
względu na ściśle kontrolowany sposób 
użycia farmaceutycznych preparatów 
promieniotwórczych w badaniach 
klinicznych.

GMP z 2009 r. (załącznik 13, art. 27) 
uczestnicy takich badań naukowych mogą 
otrzymać ulotkę lub kartę zawierającą 
przydatne informacje dotyczące badania 
oraz mogą zostali pouczeni, żeby mieć ją 
cały czas przy sobie. Istnieją ponadto 
określone produkty, takie jak 
farmaceutyczne preparaty 
promieniotwórcze stosowane jako badany 
produkt leczniczy do diagnostyki, w 
przypadku których ogólne zasady 
etykietowania są nieodpowiednie ze 
względu na ściśle kontrolowany sposób 
użycia farmaceutycznych preparatów 
promieniotwórczych w badaniach 
klinicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Stratyfikacja oparta na stanie zaawansowania procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu służy wyjaśnieniu tego przepisu.

Poprawka 156
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44) Sponsor badania klinicznego może 
mieć siedzibę w państwie trzecim. W celu 
ułatwienia nadzoru i kontroli sponsor 
mający siedzibę w państwie trzecim 
powinien wyznaczyć osobę do kontaktów
w Unii, aby umożliwić właściwemu 
organowi w zainteresowanym państwie 
członkowskim komunikację ze sponsorem. 
Ta osoba wyznaczona do kontaktów może 
być osobą prawną lub fizyczną.

(44) Sponsor badania klinicznego może 
mieć siedzibę w państwie trzecim. W celu 
ułatwienia nadzoru i kontroli sponsor 
mający siedzibę w państwie trzecim 
powinien wyznaczyć przedstawiciela 
prawnego w Unii, aby umożliwić 
właściwemu organowi w zainteresowanym 
państwie członkowskim komunikację ze 
sponsorem.

Or. en
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Uzasadnienie

Obecność przedstawiciela prawnego, a nie tylko osoby wyznaczonej do kontaktu jest 
niezbędna w celu ułatwienia nadzoru i kontroli, przede wszystkich w przypadku 
odpowiedzialności sponsora, nawet jeżeli ma on siedzibę w państwach trzecich.

Poprawka 157
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W badaniach klinicznych z użyciem 
badanych produktów leczniczych 
niedopuszczonych do obrotu lub w 
przypadku gdy interwencja wiąże się z 
wyższym niż nieznaczne ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników, należy 
zapewnić odszkodowanie w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami.

(46) W badaniach klinicznych z użyciem 
badanych produktów leczniczych 
niedopuszczonych do obrotu lub w 
przypadku gdy interwencja wiąże się z 
wyższym niż nieznaczne ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników, należy 
zapewnić odszkodowanie w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami. Pewność prawa uczestnika 
powinna być jednak zawsze 
zagwarantowana i zmiana wymogu 
wypłacania odszkodowania, o którym 
mowa w niniejszym rozporządzeniu, nie 
może prowadzić do zmniejszenia pewności 
prawa.

Or. fi

Poprawka 158
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 46

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W badaniach klinicznych z użyciem 
badanych produktów leczniczych 
niedopuszczonych do obrotu lub w 
przypadku gdy interwencja wiąże się z 

(46) W badaniach klinicznych z użyciem 
badanych produktów leczniczych 
niedopuszczonych do obrotu lub badanych 
produktów leczniczych dopuszczonych do 
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wyższym niż nieznaczne ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników, należy 
zapewnić odszkodowanie w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami.

obrotu stosowanych poza warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w 
ramach leczenia odmiennego od normy 
opieki, lub w przypadku gdy procedura 
diagnostyczna wiąże się z wyższym niż 
nieznaczne ryzykiem dla bezpieczeństwa 
uczestników, należy zapewnić 
odszkodowanie w przypadku roszczeń 
odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami.

Or. en

Uzasadnienie

Odszkodowanie należy również zapewnić w przypadku gdy badany produkt leczniczy 
dopuszczony do obrotu jest stosowany poza normą opieki lub gdy procedura diagnostyczna 
(termin ten jest lepszy niż „interwencja”) wiąże się z wyższym niż nieznaczne ryzykiem.

Poprawka 159
Theodoros Skylakakis

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. 



AM\928644PL.doc 61/77 PE506.158v01-00

PL

uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

Or. el

Uzasadnienie

Badania kliniczne zarówno przynoszą korzyści, jak i – w określonych okolicznościach –
powodują zagrożenia. W przypadku wypłaty odszkodowania w ramach krajowych 
mechanizmów odszkodowawczych ostateczne koszty zostaną przeniesione na obywateli 
danego państwa członkowskiego.

Poprawka 160
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są wysokie, szczególnie w przypadku 
sponsorów niekomercyjnych. Aby ułatwić 
uzyskanie odszkodowania od sponsorów 
niekomercyjnych, każde państwo 
członkowskie powinno stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego. Korzystanie z 
krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego jest nieodpłatne lub 
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uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

koszt pozostaje umiarkowany. Powinno 
się ono ograniczać do badań klinicznych, 
które nie miały być wykorzystane w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie 
produktu leczniczego do obrotu.

Or. en

Poprawka 161
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Odszkodowanie 
może również obejmować opiekę 
medyczną mającą na celu złagodzić skutki 
obrażeń fizycznych, ból i cierpienie w 
perspektywie długo- lub 
średnioterminowej. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego oraz dostarczyć 
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pacjentom jasne i dostępne informacje 
mające na celu ułatwienie dostępu do 
systemów odszkodowawczych.

Or. en

Uzasadnienie

W obecnych ramach prawnych obowiązujących na szczeblu krajowym i międzynarodowym 
określone jest, że odszkodowanie może obejmować kwotę mającą na celu zrekompensować 
szkody psychologiczne i społeczne oraz straty ekonomiczne, a także może obejmować opiekę 
medyczną mającą na celu złagodzić skutki obrażeń fizycznych w perspektywie długo- lub 
średnioterminowej. Ponadto doktryna pokazuje, że uczestnicy badań mają trudności z 
dostępem do odszkodowania w świetle obowiązujących przepisów prawnych, które obejmują 
zbiór ograniczeń i warunków, które nie są znane przed rozpoczęciem badania.

Poprawka 162
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
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uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego. Tradycyjne 
rozwiązania ubezpieczeniowe uznaje się 
jednak za dopuszczalne krajowe 
mechanizmy odszkodowawcze lub za 
rozwiązanie niezależne.

Or. fi

Poprawka 163
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 47

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

(47)Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi 
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Państwa członkowskie 
podejmują działania zachęcające do 
prowadzenia badań akademickich. W tym 
celu należałoby zbadać możliwość 
wprowadzenia specjalnych mechanizmów 
odszkodowawczych na szczeblu 
europejskim. Wykorzystanie tych 
mechanizmów mogłoby obejmować 
wnoszenie opłat bez celu zarobkowego, z 
uwzględnieniem ryzyka związanego z 
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badaniami klinicznymi, możliwych szkód i 
przewidywanych korzyści dla uczestników.

Or. el

Uzasadnienie

Mimo że wstępny wniosek zmierza w dobrym kierunku, nie przyniesie takich samych korzyści 
wszystkim pacjentom. Nie wszystkie państwa członkowskie mają doświadczenie lub wiedzę na 
temat mechanizmów krajowych umożliwiających świadczenie usług na rzecz pacjentów na 
dwóch poziomach. W związku z tym pacjenci biorący udział w tym samym transgranicznym 
programie badawczym zostaną poddani innemu leczeniu w różnych państwach. Jednym z 
rozwiązań mogłoby być wprowadzenie specjalnych mechanizmów odszkodowawczych w 
oparciu o doświadczenie i zakres współpracy na szczeblu europejskim.

Poprawka 164
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Komisja powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal.

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Komisja powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal. Komisja i 
państwa członkowskie powinny zwiększać 
świadomość społeczną w kwestii istnienia 
tego portalu.

Or. en

Poprawka 165
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 51
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Komisja powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal.

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Europejska Agencja Leków – w imieniu 
Komisji – powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego. 
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych oraz umożliwiać 
publiczne rozpowszechnianie 
obiektywnych informacji w celu 
wspierania europejskich badań i 
zwiększania wiedzy w dziedzinie zdrowia 
publicznego. Nie powinna ona umniejszać 
innowacyjności ani konkurencyjności 
europejskich branż przemysłu. W bazie 
danych nie powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego i nie 
powinna ona utrudniać ochrony 
interesów handlowych, w tym własności 
intelektualnej, przewidzianych w art. 4 
rozporządzenia 1049/2001. Informacje w 
bazie danych powinny być publicznie 
dostępne, chyba że z określonych 
powodów dana informacja nie powinna 
być opublikowana, ze względu na ochronę 
prawa jednostki do życia prywatnego i 
prawa do ochrony danych osobowych, 
uznanych w art. 7 i 8 Karty praw 
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podstawowych Unii Europejskiej, lub 
informacji objętych tajemnicą handlową, 
przewidzianych w art. 4 rozporządzenia 
1049/2001.

Or. en

Uzasadnienie

Baza danych powinna umożliwiać publiczne rozpowszechnianie wiarygodnych informacji na 
temat najnowszych osiągnięć w dziedzinie badań medycznych, z jednoczesnym 
poszanowaniem norm dotyczących konkurencyjności przemysłu farmaceutycznego, który sam 
finansuje około 60% europejskich badań klinicznych. Publiczne ujawnienie powinno wiązać 
się z ochroną danych osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową w celu uniknięcia 
stygmatyzacji pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym oraz w celu uniknięcia 
stymulowania nieuczciwej konkurencji, która zagrażałaby konkurencyjności europejskich 
badań medycznych.

Poprawka 167
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego. 
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. Wszystkie badania 
kliniczne powinny zostać zarejestrowane 
w bazie danych przed ich rozpoczęciem. W 
bazie danych należy również opublikować 
daty rozpoczęcia i zakończenia naboru 
uczestników. Sponsorzy powinni mieć 
możliwość wprowadzania takich 
informacji bezpośrednio do bazy danych, 
bez konieczności informowania państw 
członkowskich. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego. 
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
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osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie w kilku państwach obowiązuje wymóg powiadomienia o pierwszym zarejestrowanym 
pacjencie i związana z tym praca papierkowa jest zbyt uciążliwa, biorąc pod uwagę rodzaj 
informacji, jakie można wprowadzić bezpośrednio do bazy danych UE. Proponujemy 
ponadto, aby w przypadku badań międzynarodowych zgłaszać tylko pierwszego i ostatniego 
pacjenta biorącego udział w badaniu (bez podziału na kraje). Pod koniec naboru sponsor 
powinien mieć również możliwość odhaczenia tych krajów, które ostatecznie nie rekrutowały 
pacjentów.

Poprawka 168
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 
uczestnikami badania klinicznego. 
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych i powinna być dostępna 
publicznie. W bazie danych nie powinno 
się rejestrować danych osobowych 
podmiotów danych będących uczestnikami 
badania klinicznego. Informacje w bazie 
danych powinny być publicznie dostępne, 
chyba że z określonych powodów dana 
informacja nie powinna być opublikowana, 
ze względu na ochronę prawa jednostki do 
życia prywatnego i prawa do ochrony 
danych osobowych, uznanych w art. 7 i 8 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Poprawka 169
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52a) Należy zidentyfikować i chronić 
informacje objęte tajemnicą handlową w 
celu uniknięcia szkód dla interesów 
pacjentów i/lub konkurencyjnej pozycji 
sponsorów.

Or. en

Uzasadnienie

Publiczne ujawnienie informacji powinno wiązać się z ochroną chronionych danych 
osobowych i informacji objętych tajemnicą handlową w celu uniknięcia stygmatyzacji 
pacjentów uczestniczących w badaniu klinicznym oraz w celu uniknięcia stymulowania 
nieuczciwej konkurencji, która zagrażałaby konkurencyjności europejskich badań 
medycznych.

Poprawka 170
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52b) Wyniki badań klinicznych oraz dane 
z badań klinicznych stanowią istotne i 
cenne źródło informacji umożliwiających 
kontynuację badań biomedycznych lub 
badań w dziedzinie zdrowia publicznego 
dotyczących produktu leczniczego lub 
substancji czynnej oraz powinny być 
udostępniane w celu wsparcia i 
promowania rozwoju niezależnych badań 
naukowych dotyczących produktu 
leczniczego oraz jego skutków 
klinicznych, farmakologicznych lub 
innych skutków farmakodynamicznych, 
lub jego względnej efektywności i 
skuteczności. Przed ogłoszeniem danych z 
badania klinicznego należy odpowiednio 
rozważyć status pozwolenia na 
dopuszczenie badanego produktu 
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leczniczego do obrotu, aby nie zakłócać 
procesu dopuszczania do obrotu ani 
dynamiki konkurencji na rynku UE, przy 
jednoczesnym promowaniu atrakcyjności i 
długoterminowej rentowności badań 
klinicznych prowadzonych w UE.

Or. en

Poprawka 171
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 52 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52c) Dostęp do danych z badań 
klinicznych dotyczących produktów 
leczniczych, ogłaszanie ich i 
przetwarzanie po zakończeniu procesu 
podejmowania decyzji dotyczącej wniosku 
o dopuszczenie do obrotu nie powinny 
osłabiać ochrony danych osobowych oraz 
powinny być zgodne ze szczegółowymi 
wytycznymi służącymi zdefiniowaniu i 
zapewnieniu dobrej praktyki analitycznej, 
formatów danych z badań klinicznych, 
zasad zaangażowania i innych aspektów 
prawnych. Takie wytyczne powinny 
promować optymalny poziom 
przejrzystości i informacji publicznych, 
przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju 
wiarygodnych badań naukowych oraz 
uniknięcia stronniczości lub 
niewłaściwego wykorzystania informacji.

Or. en

Poprawka 172
Georgios Koumoutsakos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 55
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(55) Aby prowadzić działania 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość nakładania opłat. 
Państwa członkowskie nie powinny 
jednak wymagać wnoszenia wielu opłat do 
różnych organów oceniających w danym 
państwie członkowskim wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne.

(55) Aby prowadzić działania 
przewidziane w niniejszym 
rozporządzeniu, państwa członkowskie 
powinny mieć możliwość nakładania opłat 
zgodnie z praktykami stosowanymi w 
poszczególnych państwach.

Or. el

Poprawka 173
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 59 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(59a) Prawo dostępu do dokumentów jest 
uznane w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. Zwłaszcza w art. 42 
określone jest prawo dostępu do 
dokumentów przysługujące instytucjom, 
organom i jednostkom organizacyjnym 
Unii, niezależnie od nośnika dokumentu.
Zasady te należy utrzymać w mocy.

Or. en

Poprawka 174
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 60

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(60) Bez uszczerbku dla krajowych 
systemów regulujących koszty opieki 
medycznej i ich zwrot, uczestnicy nie 
powinni być zobowiązani do płacenia za 
badane produkty lecznicze.

(60) Bez uszczerbku dla krajowych 
systemów regulujących koszty opieki 
medycznej i ich zwrot, uczestnicy nie 
powinni być zobowiązani do płacenia za 
badane produkty lecznicze. W przypadku 
badań o niskim stopniu ryzyka i badań o 
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średnim stopniu ryzyka (metoda leczenia 
stanowi wówczas normę opieki) oraz w 
przypadku gdy rejestracja nie jest 
wstępnym celem badania zainicjowanego 
przez badacza koszty związane z badanym 
produktem leczniczym powinien ponieść 
krajowy system opieki zdrowotnej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ułatwić prowadzenie badań mających na celu porównanie produktów dopuszczonych 
do obrotu z ich licencjonowanym wskazaniem lub w ramach systemów odpowiadających 
normie opieki. Ponieważ leczenie i tak zostałoby zalecone, nie wpływa to na budżet systemu 
opieki zdrowotnej.

Poprawka 175
Rebecca Taylor, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 62 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(62a) Zgodnie z komunikatem Komisji w 
sprawie „Zintegrowanej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji –
Konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
na pierwszym planie” systematyczna 
ocena prawodawstwa powinna stać się 
integralną częścią inteligentnych 
regulacji. W celu dopilnowania, by 
niniejsze rozporządzenie uwzględniało 
postęp naukowy, technologiczny i 
medyczny w ramach organizacji i 
prowadzenia badań klinicznych, a także 
nawiązywało do innych przepisów 
prawnych, Komisja powinna okresowo 
składać sprawozdania na temat 
doświadczeń i funkcjonowania 
rozporządzenia oraz przedstawiać swoje 
wnioski Parlamentowi i Radzie.

Or. en
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Uzasadnienie

Rozwój technologii i wiedzy medycznej oznacza, że dziedzina badań klinicznych rozwija się 
bardzo szybko. Klauzula przeglądowa zapewni, że wszelkie niezbędne zmiany szybko znajdą 
odzwierciedlenie w przedmiotowym rozporządzeniu.

Poprawka 176
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64a) Zgodnie z komunikatem Komisji w 
sprawie „Zintegrowanej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji –
Konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
na pierwszym planie” systematyczne 
oceny prawodawstwa powinny stać się 
integralną częścią inteligentnych 
regulacji. W celu dopilnowania, by 
niniejsze rozporządzenie uwzględniało 
postęp naukowy i technologiczny w 
odniesieniu do organizacji i prowadzenia 
badań klinicznych, a także nawiązywało 
do innych przepisów prawnych, Komisja 
powinna okresowo składać sprawozdania 
na temat doświadczeń i funkcjonowania 
rozporządzenia oraz przedstawiać swoje 
wnioski w tym zakresie.

Or. en

Uzasadnienie

Aby rozporządzenie pozostało adekwatne do celu i wspierało postęp w obszarze nauki i 
technologii, należy wprowadzić regularne przeglądy tego aktu prawnego.

Poprawka 177
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 63
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(63) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
z głównymi dokumentami zawierającymi 
międzynarodowe wytyczne dotyczące 
badań klinicznych, takimi jak najnowsza 
wersja (z 2008 r.) Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy oraz 
Dobra Praktyka Kliniczna mająca swe 
źródło w Deklaracji Helsińskiej.

(63) Niniejsze rozporządzenie jest zgodne 
z konwencją o prawach człowieka i 
biomedycynie (1997 r.) i z odnośnym 
protokołem dodatkowym Rady Europy 
dotyczącym badań biomedycznych (2005 
r.) oraz z międzynarodową konwencją o 
prawach dziecka (ONZ, 1989 r.). Ponadto 
jest ono zgodne z głównymi dokumentami 
zawierającymi międzynarodowe wytyczne 
dotyczące badań klinicznych, takimi jak 
najnowsza wersja (z 2008 r.) Deklaracji 
Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia 
Lekarzy oraz Dobra Praktyka Kliniczna 
ICH mająca swe źródło w Deklaracji 
Helsińskiej. Uwzględnia ono również 
wytyczne WHO i Rady Międzynarodowych 
Organizacji Nauk Medycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie UE musi być spójne z międzynarodowymi traktatami takimi jak konwencja o 
prawach człowieka i biomedycynie (1997 r.) i z odnośnym protokołem dodatkowym Rady 
Europy dotyczącym badań biomedycznych (2005 r.) oraz z międzynarodową konwencją o 
prawach dziecka, które ratyfikowało wiele państw członkowskich UE.

Poprawka 178
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie
w całej Unii wiarygodności i odporności 
danych pochodzących z badań klinicznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa i praw uczestników, nie 
może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i ze względu na rozmiary i skutki

(66) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
w całej Unii wiarygodności i odporności 
danych pochodzących z badań klinicznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa, praw i dobra uczestników, 
nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i ze względu na rozmiary i skutki 
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proponowanego działania możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu,

proponowanego działania możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu,

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 proponowanego rozporządzenia i art. 6 deklaracji helsińskiej Światowego 
Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie etycznych zasad prowadzenia badań medycznych z 
udziałem ludzi (Seul, 2008 r.) bezpieczeństwo, prawa i dobro osób należy potraktować 
priorytetowo.

Poprawka 179
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
w całej Unii wiarygodności i odporności 
danych pochodzących z badań klinicznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa i praw uczestników, nie 
może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu,

(66) Ponieważ cel niniejszego 
rozporządzenia, a mianowicie zapewnienie 
w całej Unii wiarygodności i odporności 
danych pochodzących z badań klinicznych 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
bezpieczeństwa, dobra i praw uczestników, 
nie może zostać osiągnięty w sposób 
wystarczający przez państwa członkowskie 
i ze względu na rozmiary i skutki 
proponowanego działania możliwe jest 
lepsze jego osiągnięcie na poziomie Unii, 
Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą 
pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu 
o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą 
proporcjonalności określoną w tym 
artykule niniejsze rozporządzenie nie 
wykracza poza to, co jest konieczne do 
osiągnięcia tego celu,



PE506.158v01-00 76/77 AM\928644PL.doc

PL

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 3 proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Motyw 66 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(66a) Niniejsze rozporządzenie powinno 
być oceniane i w stosownych przypadkach 
poddawane przeglądowi co pięć lat, aby 
zapewnić jego elastyczność. Stały proces 
oceny ma zasadnicze znaczenie dla 
przyszłego wprowadzania innowacji w 
kontekście wciąż rozwijającej się wiedzy 
medycznej. Obciążenie administracyjne 
wynikające z obecnej dyrektywy uznaje się 
za ograniczenie wiedzy oraz prawa 
pacjentów do uzyskania najlepszej 
możliwej opieki. Należy zatem regularnie 
monitorować wpływ niniejszego 
rozporządzenia pod kątem biurokracji, a 
proces oceny powinien zapewniać jego 
skuteczność jako prawodawstwa 
wspierającego kliniczne badania 
naukowe. Szczególną uwagę należy 
poświęcić sytuacji związanej z badaniami 
akademickimi oraz dopilnowaniu, aby 
biurokracja nie powodowała przesuwania 
zasobów z innowacji w dziedzinie badań 
akademickich i aby nowe zadania 
wymagane na mocy niniejszego 
rozporządzenia nie wywierały 
negatywnego wpływu na atrakcyjność 
kariery badawczej. Ocenie należy również 
poddać rolę publicznego dostępu do 
informacji w zwiększaniu atrakcyjności 
Europy jako środowiska sprzyjającego 
prowadzeniu badań naukowych oraz jego 
wpływ na równowagę między ochroną 
danych osobowych, własnością 
intelektualną i prawami kontraktowymi, 
patentowymi i niematerialnymi. Proces 
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oceny powinien również obejmować 
wpływ niniejszego rozporządzenia na to, 
czy w miejsce badań klinicznych 
prowadzonych jest więcej badań 
eksperymentalnych, co ma 
nieprzewidywalne skutki dla 
bezpieczeństwa pacjentów i wiarygodności 
wyników eksperymentów.

Or. fi


