
AM\928644SL.doc PE506.158v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

2012/0192(COD)

1.3.2013

PREDLOGI SPREMEMB
75–180

Osnutek poročila
Glenis Willmott
(PE504.236v01-00)

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju 
zdravil za uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES

Predlog uredbe
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))



PE506.158v01-00 2/70 AM\928644SL.doc

SL

AM_Com_LegReport



AM\928644SL.doc 3/70 PE506.158v01-00

SL

Predlog spremembe 75
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi.

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost in dobrobit udeležencev
ter zaščititi njihove pravice, pridobljeni 
podatki pa bi morali biti zanesljivi in 
ponovljivi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 3 predlagane uredbe in členom 6 Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije o etičnih načelih za zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi (Seul, 
2008), je treba prednostno obravnavati varnost, pravice in dobro počutje posameznikov.

Predlog spremembe 76
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi.

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev ter zaščititi 
njihovo zdravje in pravice, pridobljeni 
podatki pa bi morali biti zanesljivi in 
ponovljivi.

Or. en

Predlog spremembe 77
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi.

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi ter bi 
morali odražati raznolikost populacije v 
smislu uravnoteženosti po starosti in 
spolu.

Or. en

Predlog spremembe 78
Zofija Mazej Kukovič

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi.

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 
zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi. Interesi 
udeležencev bi morali vedno prevladovati 
nad ostalimi interesi.

Or. sl

Predlog spremembe 79
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev.

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev, pri čemer 
bi bilo treba zagotoviti, da pri osebah, ki 
izdajo odobritev, ne bi bilo navzkrižja
interesov ter da bi bile neodvisne od 
sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
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preskušanje, in vključenih raziskovalcev.

Or. en

Predlog spremembe 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 Kumucakos (Georgios Koumoutsakos) 

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev.

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev in odobritev 
odbora za etiko pred začetkom 
preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatek je v skladu s členom 9(1) Direktive 2001/20/ES ter vsebuje načelo predhodne 
odobritve protokola študije v skladu s členom 15 Helsinške deklaracije Svetovne zdravniške 
organizacije (Seul, 2008) in oddelkom 2.6 Smernic ICH za dobro klinično prakso iz uvodnih 
izjav predlagane uredbe.

Predlog spremembe 81
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev.

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev, ki bi 
morala vključevati oceno odbora za etiko.
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Or. en

Obrazložitev

Čeprav se strinjamo, da je odobritev odbora za etiko potrebna, dosledno spoštujemo sedanji 
predlog ene odločitve na državo članico. Sedanje besedilo daje vtis, da obstajata dva koraka, 
kar seveda ne sme veljati. Besedilo je treba oblikovati tako, da bo zagotavljalo, da bo
odobritev odbora za etiko vključena v dovoljenje, določena s predpisi in pravočasna. 

Predlog spremembe 82
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev.

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev. Ta 
odobritev bi morala vključevati 
znanstvene, etične in upravne vidike.

Or. en

Obrazložitev

Znanstvenega in etičnega vrednotenja ni mogoče ločiti.

Predlog spremembe 83
Margrete Auken
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3) Obstoječo opredelitev kliničnega 
preskušanja iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
4. aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 

(3) Obstoječo opredelitev kliničnega 
preskušanja iz Direktive 2001/20/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
4. aprila 2001 o približevanju zakonov in 
drugih predpisov držav članic v zvezi z 
izvajanjem dobre klinične prakse pri 
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kliničnem preskušanju zdravil za ljudi bi 
bilo treba razjasniti. Zato bi bilo treba 
pojem kliničnega preskušanja natančneje 
opredeliti z uvedbo širšega pojma 
„klinična študija“, saj je klinično 
preskušanje ena od njenih zvrsti. 
Navedeno zvrst bi bilo treba opredeliti na 
podlagi posebnih meril. Ta pristop 
upošteva mednarodne smernice in je v 
skladu z zakonodajo EU o zdravilih, ki 
temelji na razlikovanju med „kliničnim 
preskušanjem“ in „neintervencijsko 
študijo“.

kliničnem preskušanju zdravil za ljudi bi 
bilo treba razjasniti.

Or. en

Obrazložitev

Staro opredelitev „kliničnega preskušanja“ iz Direktive 2001/20/ES je treba ohraniti skupaj z 
novo opredelitvijo kliničnih preskušanj z minimalno intervencijo, pri čemer je treba pojasniti, 
da so študije varnosti in učinkovitosti, izvedene po pridobitvi dovoljenja za promet, zajete v 
opredelitvi kliničnih preskušanj in s tem v uredbi. Te spremembe so uvedene v predlogih 
sprememb 3, 4 in 5.

Predlog spremembe 84
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(3a) Področje uporabe te uredbe je skoraj 
povsem enako področju uporabe 
Direktive 2001/20/ES. Čeprav je omejeno 
na klinične raziskave zdravil za humano 
uporabo, je zelo široko, saj izključuje le 
klinične študije, ki ne vključujejo 
„intervencije“, npr. raziskave med 
zdravniki brez dodatne intervencije. 
„Neintervencijske študije“ so študije o 
varnosti zdravila po pridobitvi dovoljenja 
za promet, ki jih začne, vodi ali financira 
imetnik dovoljenja za promet z zdravilom. 
Te omogočajo rudarjenje podatkov in so 
zajete v Direktivi 2001/83/ES Evropskega 



PE506.158v01-00 8/70 AM\928644SL.doc

SL

parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 
2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za 
uporabo v humani medicini.

Or. fr

Predlog spremembe 85
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanjih le delno dosežen.
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa.
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic.
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice.

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanj le delno dosežen.
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa.
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic.
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice. Portal bi moral zmanjšati 
nepotrebno birokracijo, zaradi česar bi 
lahko koristil tako sponzorjem in 
akademskim raziskovalcem, ki izvajajo 
mednarodne raziskave, kot javnim 
organom. 
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Or. fi

Predlog spremembe 86
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Nora Berra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanjih le delno dosežen.
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa.
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic.
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice.

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanj le delno dosežen.
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa.
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic.
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice. Ker so klinična preskušanja, 
izvedena v eni državi članici, prav tako 
nepogrešljiva za evropske klinične 
raziskave, bi moral postopek iz te uredbe 
zajemati tudi ta preskušanja. Tudi 
dokumentacijo vloge za odobritev teh
kliničnih preskušanj bi bilo treba poslati 
prek enotnega evropskega portala.

Or. fr
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Predlog spremembe 87
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Na podlagi izkušenj z 
Direktivo 2001/20/ES se je tudi pokazalo, 
da cilja poenostavitve in uskladitve
upravnih določb za klinična preskušanja v 
Uniji ni mogoče doseči s pravno obliko 
direktive, ampak samo s pravno obliko 
uredbe. Samo pravna oblika uredbe namreč 
zagotavlja, da države članice vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja 
ocenjujejo na podlagi enakih meril, ne pa 
na podlagi različnih prenesenih nacionalnih 
ukrepov. To ne velja samo za celoten 
postopek odobritve, ampak tudi za vsa 
druga vprašanja, ki jih obravnava ta 
uredba, denimo za varnostna poročila med 
kliničnimi preskušanji in zahteve glede 
označevanja zdravil, ki se uporabljajo pri 
kliničnem preskušanju.

(5) Na podlagi izkušenj z 
Direktivo 2001/20/ES se je tudi pokazalo, 
da cilja poenostavitve in uskladitve določb 
za klinična preskušanja v Uniji ni mogoče 
doseči s pravno obliko direktive, ampak 
samo s pravno obliko uredbe. Samo pravna 
oblika uredbe namreč zagotavlja, da države 
članice vloge za odobritev kliničnega 
preskušanja ocenjujejo na podlagi enakih 
meril, ne pa na podlagi različnih 
prenesenih nacionalnih ukrepov. To ne 
velja samo za celoten postopek odobritve, 
ampak tudi za vsa druga vprašanja, ki jih 
obravnava ta uredba, denimo za varnostna 
poročila med kliničnimi preskušanji in 
zahteve glede označevanja zdravil, ki se 
uporabljajo pri kliničnem preskušanju.

Or. en

Obrazložitev

Pridevnik upravnih je treba črtati, ker je treba poleg upravnih vidikov uskladiti tudi etične 
vidike.

Predlog spremembe 88
Anna Záborská

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
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odobritev kliničnega preskušanja. To 
sodelovanje ne bi smelo vključevati 
značilno nacionalnih in etičnih vidikov 
kliničnega preskušanja, kot je na primer 
prostovoljna privolitev po poučitvi.

odobritev kliničnega preskušanja.

Or. fr

Predlog spremembe 89
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. To 
sodelovanje ne bi smelo vključevati 
značilno nacionalnih in etičnih vidikov
kliničnega preskušanja, kot je na primer 
prostovoljna privolitev po poučitvi.

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. To 
sodelovanje ne bi smelo vključevati 
značilno nacionalnih vidikov.

Or. en

Predlog spremembe 90
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 
treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti privlačnost Evropske unije za 
izvajanje kliničnih preskušanj. Zaradi tega 
je Direktiva 2001/20/ES uvedla koncept 
tihe odobritve. Ta koncept bi bilo treba 
ohraniti, da se zagotovi upoštevanje rokov.
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rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalnih rokov za odobritev ne 
bi smelo določiti.

Če zadevna država članica in država 
članica poročevalka ne pripravita poročila 
o oceni, ocene ali odločitve v predvidenem 
roku, bi se moral samodejno uporabiti 
koncept tihe odobritve. V primeru kriznih 
razmer na področju javnega zdravja bi 
morala imeti država članica možnost hitro 
oceniti in odobriti vlogo za klinično 
preskušanje. Zato se minimalni roki za 
odobritev ne bi smeli določiti.

Or. fr

Predlog spremembe 91
Elena Oana Antonescu

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 
treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 
rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalnih rokov za odobritev ne 
bi smelo določiti.

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti privlačnost Evropske unije za 
izvajanje kliničnih preskušanj. Zaradi tega 
je Direktiva 2001/20/ES uvedla koncept 
tihe odobritve. Ta koncept bi bilo treba 
ohraniti, da se zagotovi upoštevanje rokov, 
razen če države članice navedejo, da 
obstajajo izjemne okoliščine, ki 
upravičujejo minimalne zamude. V 
primeru kriznih razmer na področju 
javnega zdravja bi morala imeti država 
članica možnost hitro oceniti in odobriti 
vlogo za klinično preskušanje. Zato se
minimalni roki za odobritev ne bi smeli
določiti.

Or. en

Obrazložitev

Čeprav je treba roke upoštevati, je zmožnost držav članic, da jih upoštevajo, odvisna od 
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rutinskih in nepredvidljivih dejavnikov, povezanih z vsebino vloge in operativno sposobnostjo, 
ki lahko preprečijo hitro oceno. Kadar se pojavijo izjemne okoliščine, jih morajo države 
članice označiti, da se prepreči tiha odobritev, pri čemer si morajo še naprej prizadevati za 
pravočasno dokončanje ocene.

Predlog spremembe 92
Margrete Auken, Michèle Rivasi
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES
uvedla koncept tihe odobritve. Ta koncept 
bi bilo treba ohraniti, da se zagotovi 
upoštevanje rokov. V primeru kriznih 
razmer na področju javnega zdravja bi 
morala imeti država članica možnost hitro 
oceniti in odobriti vlogo za klinično 
preskušanje. Zato se minimalnih rokov za 
odobritev ne bi smelo določiti.

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti privlačnost Evropske unije za 
izvajanje kliničnih preskušanj. Zaradi tega 
je Direktiva 2001/20/ES uvedla koncept
implicitne odobritve v primeru, da odbor 
za etiko glasuje za, pristojni organ pa ne 
nasprotuje v roku. Ta koncept bi bilo treba 
ohraniti, da se zagotovi upoštevanje rokov.
V primeru kriznih razmer na področju 
javnega zdravja bi morala imeti država 
članica možnost hitro oceniti in odobriti 
vlogo za klinično preskušanje. V primeru 
kriznih razmer na področju javnega 
zdravja se zato minimalni roki za odobritev 
ne bi smeli določiti.

Or. en

Obrazložitev

Sklicevanje na Direktivo 2001/20/ES bi moralo biti natančnejše. V skladu z direktivo bi 
morala odobritev biti implicitna, torej če je odbor za etiko glasoval za in pristojni organ ni 
nasprotoval v določenem roku. V izjemnih primerih, ki zastavljajo posebno zapletene 
probleme, pa naj bi se zahtevalo izrecno pisno dovoljenje. Jasneje bi bilo treba povedati, da 
zadnji stavek v odstavku velja le za primer kriznih razmer na področju javnega zdravja.
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Predlog spremembe 93
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 
treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 
rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalnih rokov za odobritev ne 
bi smelo določiti.

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti privlačnost Evropske unije za 
izvajanje kliničnih preskušanj, pri čemer 
mora biti na prvem mestu zagotavljanje 
varnosti in dobrobiti vseh udeležencev.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 
treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 
rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalni roki za odobritev ne bi
smeli določiti.

Or. el

Predlog spremembe 94
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih postopkov zdravljenja 
ter ohraniti zanimanje za izvajanje 
kliničnih preskušanj v Evropski uniji.
Zaradi tega je Direktiva 2001/20/ES uvedla 
koncept tihe odobritve. Ta koncept bi bilo 

(8) Roki za oceno dokumentacije vloge za 
klinična preskušanja bi morali biti dovolj 
dolgi, da se oceni dokumentacija, hkrati pa 
bi tudi morali omogočati hiter dostop do 
novih in inovativnih kot tudi do obstoječih 
(npr. generična zdravila) postopkov 
zdravljenja ter ohraniti privlačnost 
Evropske unije za izvajanje kliničnih 
preskušanj. Zaradi tega je 
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treba ohraniti, da se zagotovi upoštevanje 
rokov. V primeru kriznih razmer na 
področju javnega zdravja bi morala imeti 
država članica možnost hitro oceniti in 
odobriti vlogo za klinično preskušanje.
Zato se minimalnih rokov za odobritev ne 
bi smelo določiti.

Direktiva 2001/20/ES uvedla koncept tihe 
odobritve. Ta koncept bi bilo treba 
ohraniti, da se zagotovi upoštevanje rokov.
V primeru kriznih razmer na področju 
javnega zdravja bi morala imeti država 
članica možnost hitro oceniti in odobriti 
vlogo za klinično preskušanje. Zato se
minimalni roki za odobritev ne bi smeli
določiti.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se zagotovi učinkovit sistem odobritve kliničnih preskušanj (zlasti glede 
pravočasnosti) za preskušanja, ki so povezana z dovoljenjem za promet z generičnimi zdravili, 
da bo mogoče obstoječe oblike zdravil, ki niso več zaščitene, hitro registrirati kot generična 
zdravila, ki bodo koristila več pacientom in hkrati zagotovila prihranke v sistemih 
zdravstvenega varstva.

Predlog spremembe 95
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Države članice morajo zagotoviti, da 
se lahko klinična preskušanja izvajajo v 
javnih in zasebnih zdravstvenih 
ustanovah pod enakimi pogoji, ki pa so 
odvisni od zakonskih zahtev.

Or. es

Obrazložitev

V državah članicah, kot je Španija, kjer obstajajo pomembne razlike med javnim in zasebnim 
zdravstvenim sistemom, je ta pojasnitev nujna, da se zagotovi, da izvajanja kliničnih 
preskušanj v zasebni zdravstveni ustanovi ni mogoče preprečiti.
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Predlog spremembe 96
Tadeusz Cymański

Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8a) Posodobitev informacijske
infrastrukture, ki državam članicam 
olajša prilagoditev rokom za odobritev, bi 
se lahko sofinancirala iz strukturnih 
skladov.

Or. pl

Predlog spremembe 97
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z 
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi s trenutno 
najboljšo preverjeno intervencijo.
Klinična preskušanja z minimalno 
intervencijo so pogosto izredno pomembna 
za oceno standardnih postopkov 
zdravljenja in diagnosticiranja, ker se tako 
optimizira uporaba zdravila, kar prispeva k 
višji ravni javnega zdravja. Za ta 
preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.
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Or. en

Predlog spremembe 98
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z 
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z 
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga
upravna pravila, na primer krajši roki za 
odobritev.

Or. en

Obrazložitev

Koncept „kliničnega preskušanja z minimalno intervencijo“je treba potrditi, krajši rok pa je 
dobrodošel. Vendar to ne sme pomeniti manjše zaščite udeležencev preskušanj. Poleg tega se 
zdi, da je preskus ES v nasprotju z nedavno sprejeto zakonodajo na področju 
farmakovigilance, ki poudarja, da je treba v fazi pred in po odobritvi nenehno namenjati 
visoko raven pozornosti varnosti zdravil.
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Predlog spremembe 99
Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z 
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.

(9) Tveganje za varnost udeležencev v 
kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z 
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev, 
pri čemer ne bi smeli biti ogroženi 
znanstveni standardi, v vsakem trenutku 
pa bi morala biti zagotovljena varnost 
pacientov.

Or. es

Predlog spremembe 100
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) Tveganje za varnost udeležencev v (9) Tveganje za varnost udeležencev v 
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kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z
minimalno intervencijo so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.

kliničnem preskušanju v glavnem izhaja iz 
dveh virov: zdravila v preskušanju in 
intervencije. Vendar pa je pri mnogih 
kliničnih preskušanjih dodatno tveganje za 
varnost udeležencev v primerjavi z 
običajno klinično prakso minimalno. Zlasti 
kadar gre za zdravilo v preskušanju z 
dovoljenjem za promet (pri katerem so 
kakovost, varnost in učinkovitost že bile 
ocenjene v postopku za pridobitev 
dovoljenja za promet) in kadar intervencija 
pomeni le zelo omejeno dodatno tveganje 
za udeleženca v primerjavi z običajno 
klinično prakso. Klinična preskušanja z
minimalnim tveganjem so pogosto izredno 
pomembna za oceno standardnih 
postopkov zdravljenja in diagnosticiranja, 
ker se tako optimizira uporaba zdravila, kar 
prispeva k višji ravni javnega zdravja. Za 
ta preskušanja bi morala veljati manj stroga 
pravila, na primer krajši roki za odobritev.

Or. fr

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) V nujnih primerih ter v primerih 
redkih in izjemno redkih bolezni, ki so 
življenjsko nevarne in za katere obstajajo 
le omejene in po vsem svetu razpršene 
možnosti zdravljenja in znanje o 
zdravljenju, bi morale imeti države članice 
možnost prednostno oceniti in odobriti 
vloge za klinično preskušanje.

Or. en
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Predlog spremembe 102
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9b) Koncept „običajne klinične prakse“ 
je izjemno pomemben za opredelitev, ali je 
vloga odobrena kot „klinično preskušanje 
z minimalno intervencijo“. Opredelitev 
„običajne klinične prakse“ bi morala 
Komisija pojasniti v smernicah. 

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev „običajne klinične prakse“ je bistvena v prvi fazi postopka odobritve, ko država 
članica poročevalka prvič oceni vlogo za klinično preskušanje iz člena 5. Opredelitev mora 
biti prilagodljiva, vendar pa mora Komisija pripraviti nezakonodajne smernice o tej zadevi, ki 
bodo v pomoč v postopku.

Predlog spremembe 103
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9 c) Klinične študije, ki podpirajo 
registracijo generičnih zdravil (npr. 
študije bioekvivalence ali terapevtske 
enakovrednosti), predstavljajo minimalna 
tveganja in neprijetnosti za udeležence 
študije v primerjavi z običajno klinično 
prakso iz te uredbe, ker je referenčno 
zdravilo, uporabljeno kot primerjalno 
zdravilo, dobro opredeljeno in odobreno 
zdravilo, katerega kakovost, varnost in 
učinkovitost so že bile ocenjene.

Or. en
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Predlog spremembe 104
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9d) „Poskusno zdravilo“ pomeni vsako 
učinkovino v farmacevtskem izdelku ali 
placebu, ki se pri kliničnem preskušanju 
preskuša ali uporablja kot primerjalno 
zdravilo, vključno z zdravilom, ki ima 
dovoljenje za promet, vendar se uporablja 
za namen, ki ni predviden v povzetku 
značilnosti zdravila, ali v skladu z 
ustaljeno klinično prakso. 

Or. fr

Predlog spremembe 105
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9e) „Pomožno zdravilo“ pomeni zdravilo, 
ki se uporablja pri kliničnem preskušanju, 
vendar ne kot poskusno zdravilo. 
Pomožna zdravila zajemajo predvsem 
zdravila za osnovno zdravljenje, 
farmakološke snovi, reševalna zdravila ali 
zdravila, ki se uporabljajo za oceno 
spremenljivk ob koncu kliničnega 
preskušanja. Pomožna zdravila ne 
zajemajo zdravil, ki niso povezana s 
kliničnim preskušanjem in niso 
pomembna za njegovo načrtovanje. 

Or. fr
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Predlog spremembe 106
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9f) Vsi roki iz te uredbe bi morali 
temeljiti na koledarskih dneh. Ker imajo 
države članice Evropske unije različne 
praznike, bi lahko postopek, ki temelji na 
delovnih dneh, povzročil, da bi imele 
zadevne države članice različne roke za 
potrditev, oceno in odločitve.

Or. fr

Obrazložitev

Predlog uredbe mora temeljiti na koledarskih, ne pa delovnih dnevih. Upoštevanje rokov, ki 
prispeva k zagotavljanju konkurenčnosti evropskih kliničnih raziskav, zahteva učinkovito 
sodelovanje med zadevnimi državami članicami. Države članice imajo različne praznike. Če 
bi postopek temeljil na delovnih dnevih, bi to povzročilo, da bi imele zadevne države članice 
različne roke za potrditev, oceno in odločitve.

Predlog spremembe 107
Cristian Silviu Buşoi, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, kot so podskupine, ki jih je 
treba preučiti, in morebitne razlike v 
učinkovitosti in/ali varnosti za določene 
podskupine, zlasti razlike v spolu in 
starosti, ter vprašanje, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
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regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

Or. en

Predlog spremembe 108
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi zagotovitev, da 
skupina udeležencev, ki sodeluje pri 
preskušanju, predstavlja populacijo, ki bo 
zdravljena, vključno z ženskami in 
starejšimi, ter to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

Or. en

Predlog spremembe 109
Riikka Manner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
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in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi to, ali skupina 
udeležencev predstavlja populacijo, kateri 
je zdravljenje namenjeno, ter to, ali so 
klinično preskušanje priporočili ali 
zahtevali regulativni organi, pristojni za 
ocenjevanje in izdajo dovoljenj za dajanje 
zdravil v promet.

Or. en

Predlog spremembe 110
Rebecca Taylor

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, tudi to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike; v poznejših fazah 
preskušanja bi moralo to vključevati, ali 
so udeleženci preskušanja reprezentativni 
za populacijo, ki ji je zdravilo namenjeno, 
ter ali so klinično preskušanje priporočili 
ali zahtevali regulativni organi, pristojni za 
ocenjevanje in izdajo dovoljenj za dajanje 
zdravil v promet.

Or. en

Obrazložitev

Udeleženci preskušanja morajo čim bolj odražati lastnosti populacije, ki ji je preskušano 
zdravilo namenjeno. To je zlasti pomembno v tretji in četrti fazi preskušanja, ko je treba s 
preskušanji na osebah, ki bodo zdravilo verjetno uporabljale, ko bo na trgu, oceniti varnost in 
učinkovitost zdravila. V zgodnejših fazah, v katerih ni tako bistveno sestaviti reprezentativen 
vzorec udeležencev preskušanja, se preskušajo osnovnejša vprašanja glede varnosti.
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Predlog spremembe 111
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Zaradi izboljšanja zdravljenja, ki je 
na voljo ranljivim skupinam, kot so 
občutljivejši ali starejši, ljudje s številnimi 
kroničnimi obolenji in ljudje z duševnimi 
motnjami, bi bilo treba v celoti in ustrezno 
preučiti učinke zdravil, ki bi lahko imela 
znatno klinično vrednost, v teh posebnih 
skupinah, vključno z zahtevami glede 
njihovih posebnih lastnosti ter varstva 
njihovega zdravja in dobrega počutja.

Or. en

Predlog spremembe 112
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) Izkušnje v zvezi z 
Direktivo 2001/20/ES so pokazale tudi, da 
60 % kliničnih preskušanj sponzorira 
farmacevtska industrija, 40 % pa druge 
zainteresirane strani, na primer 
akademski krogi. Države članice bi 
morale ustrezno priznati vrednost 
akademskega prispevka. Sponzorji iz 
akademskih krogov so pogosto odvisni od 
financiranja, ki delno ali v celoti izhaja iz 
javnih sredstev ali dobrodelnih 
organizacij. Da bi bil ta dragocen 
prispevek čim bolj izkoriščen in da bi se 
akademsko raziskovanje še naprej 
spodbujalo, vendar brez ogrožanja 
kakovosti preskušanj, bi morale države 
članice sprejeti ukrepe za ustrezno izvzetje 
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preskušanj, ki jih izvajajo sponzorji iz 
akademskih krogov, iz plačila taks 
(pristojbine za vloge, inšpekcijske takse 
itd.).

Or. en

Obrazložitev

Opustitev taks ne vpliva na kakovost preskušanja. Javna sredstva in podpora dobrodelnih 
organizacij se ne smejo uporabiti za plačilo pristojbin in drugih taks, ampak za izvajanje 
raziskav, ki jih sicer ne bi bilo mogoče izvesti.

Predlog spremembe 113
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Postopek odobritve bi moral 
omogočati odložitev ocene, s čimer bi se 
sponzorju omogočilo, da odgovori na 
vprašanja ali pripombe, ki so se pojavila 
pri ocenjevanju dokumentacije vloge.
Najdaljše trajanje odložitve bi moralo biti 
odvisno od tega, ali gre za klinično 
preskušanje z minimalno intervencijo ali 
ne. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti, da je 
po koncu odložitve še vedno dovolj časa za 
oceno dodatnih predloženih informacij.

(11) Postopek odobritve bi moral 
omogočati odložitev ocene, s čimer bi se 
sponzorju omogočilo, da odgovori na 
vprašanja ali pripombe, ki so se pojavila 
pri ocenjevanju dokumentacije vloge.
Najdaljše trajanje odložitve bi moralo biti 
odvisno od tega, ali gre za klinično 
preskušanje z nizkim ali srednje visokim 
tveganjem ali ne. Poleg tega bi bilo treba 
zagotoviti, da je po koncu odložitve še
vedno dovolj časa za oceno dodatnih 
predloženih informacij.

Or. fr

Predlog spremembe 114
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 11 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11a) Da bi se zadevno preskušanje 
spremljalo od etične odobritve na začetku 
do končne objave, bi bilo treba vsakemu 
preskušanju, ki se izvaja v Evropski uniji
ali katerega rezultati se uporabijo kot del 
skupnega tehničnega dokumenta za 
pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom, dodeliti univerzalno številko 
registracije preskušanja.

Or. en

Predlog spremembe 115
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) V primeru redkih bolezni v smislu 
opredelitve iz zakonodaje EU se lahko 
zgodi, da na nacionalni ravni ni dovolj 
podatkov in strokovnega znanja, 
potrebnih za strokovno oceno vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. Zato je 
treba to strokovno znanje pridobiti na 
evropski ravni. V ta namen bi morala 
država članica poročevalka v postopku 
ocenjevanja sodelovati z delovno skupino 
za znanstveno svetovanje Evropske 
agencije za zdravila, ki bi morala 
predložiti mnenje o zadevni bolezni ali 
skupini bolezni. Po potrebi se lahko to 
mnenje nanaša na vidike, povezane z 
delom II ocene, kar bi morala država 
članica poročevalka sporočiti zadevnim 
državam članicam. Sodelovanje bi moralo 
potekati v istih rokih, kot so v tej uredbi 
predvideni za klinično preskušanje, ki se 
izvaja na področju bolezni, z izjemo 
redkih bolezni.
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Or. en

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Ker se večina kliničnih preskušanj 
izvaja za oceno zdravljenj, namenjenih 
veliki populaciji pacientov, in vključuje 
velik vzorec populacij pacientov, ta 
uredba ne bi smela prikrajšati pacientov z 
redkimi in izjemno redkimi boleznimi ter 
bi pri ocenjevanju preskušanja morala in 
bi morala v oceno preskušanja vključiti 
značilnosti malo razširjenih stanj.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije ne odraža posebnosti redkih in izjemno redkih bolezni. Prihodnja uredba 
mora upoštevati terapevtske inovacije ter biti skladna s politikami o redkih in izjemno redkih 
boleznih, ki so se oblikovale po sprejetju Direktive 2001/20/ES.

Predlog spremembe 117
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13) Pri odobritvi kliničnega preskušanja bi 
bilo treba upoštevati vse vidike zaščite 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov. Za dovoljenje za 
izvajanje kliničnega preskušanja bi zato 
morala zadoščati ena sama upravna
odločba zadevne države članice.

(13) Pri odobritvi kliničnega preskušanja bi 
bilo treba upoštevati vse vidike zaščite 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov. Za dovoljenje za 
izvajanje kliničnega preskušanja bi zato 
morala zadoščati ena sama odločba 
zadevne države članice.
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Or. en

Obrazložitev

Kot v uvodni izjavi 5 je treba črtati pridevnik „upravna“. Postopek etične odobritve je treba 
poenostaviti in skrajšati, ne da bi se zmanjšalo varstvo pacientov. Za začetek preskušanja je 
treba pridobiti eno odobritev, ki vključuje vidike ES in upravne vidike.

Predlog spremembe 118
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ta odločitev 
pa je stvar notranje organizacije vsake 
države članice. Države članice bi morale 
pri določanju ustreznega organa ali 
organov zagotoviti sodelovanje 
nestrokovnjakov in pacientov. Zagotoviti 
bi morale tudi potrebno strokovno znanje.
V vsakem primeru in v skladu z 
mednarodnimi smernicami pa bi vlogo 
moralo skupaj ocenjevati ustrezno število 
oseb, ki imajo skupaj potrebne 
kvalifikacije in izkušnje. Osebe, ki 
ocenjujejo vlogo, bi morale biti neodvisne 
od sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
preskušanje, in vključenih raziskovalcev 
ter tudi v drugih pogledih nepristranske.

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ti organi bi 
morali biti ustanovljeni v skladu s 
poglavjem E 6 (R1) smernic ICH za dobro 
klinično prakso, v katerih so natančno 
opisani odgovornosti, sestava, funkcije, 
delovanje in postopki. Ta odločitev pa je 
stvar notranje organizacije vsake države 
članice. Države članice bi morale pri 
določanju ustreznega organa ali organov 
zagotoviti sodelovanje nestrokovnjakov in 
pacientov. Zagotoviti bi morale tudi 
potrebno strokovno znanje. V vsakem 
primeru in v skladu z mednarodnimi 
smernicami pa bi vlogo moralo skupaj 
ocenjevati ustrezno število oseb, ki imajo 
skupaj potrebne kvalifikacije in izkušnje.
Osebe, ki ocenjujejo vlogo, bi morale biti 
neodvisne od sponzorja, ustanove, v kateri 
poteka preskušanje, in vključenih 
raziskovalcev ter tudi v drugih pogledih 
nepristranske.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva v svojem izhodišču ne sme prezreti mednarodno sprejetega metodološkega in 
etičnega standarda iz smernic za dobro klinično prakso.
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Predlog spremembe 119
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ta odločitev 
pa je stvar notranje organizacije vsake 
države članice. Države članice bi morale 
pri določanju ustreznega organa ali 
organov zagotoviti sodelovanje 
nestrokovnjakov in pacientov. Zagotoviti 
bi morale tudi potrebno strokovno znanje.
V vsakem primeru in v skladu z 
mednarodnimi smernicami pa bi vlogo 
moralo skupaj ocenjevati ustrezno število 
oseb, ki imajo skupaj potrebne 
kvalifikacije in izkušnje. Osebe, ki 
ocenjujejo vlogo, bi morale biti neodvisne 
od sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
preskušanje, in vključenih raziskovalcev 
ter tudi v drugih pogledih nepristranske.

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ta odločitev 
pa je stvar notranje organizacije vsake 
države članice. Države članice bi morale 
pri določanju ustreznega organa ali 
organov zagotoviti sodelovanje 
nestrokovnjakov in pacientov. Zagotoviti 
bi morale tudi potrebno strokovno znanje.
V vsakem primeru in v skladu z 
mednarodnimi smernicami pa bi vlogo 
moralo skupaj ocenjevati ustrezno število 
oseb, ki imajo skupaj potrebne 
kvalifikacije in izkušnje. Osebe, ki 
ocenjujejo vlogo, bi morale biti neodvisne 
od sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
preskušanje, in vključenih raziskovalcev 
ter tudi v drugih pogledih nepristranske.
Imena, kvalifikacije in izjave o interesih 
oseb, ki ocenjujejo vlogo, bi morali biti 
javno dostopni.

Or. en

Predlog spremembe 120
Christofer Fjellner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Pred pridobitvijo dovoljenja za 
promet bi morali podatki o kliničnih 
preskušanjih veljati za poslovno zaupne. 
Po pridobitvi dovoljenja za promet bi bilo 
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treba predpostavljati, da lahko podatki iz 
dokumentacije o dovoljenju za promet 
vsebujejo nekatere zaupne in poslovno 
občutljive informacije.

Or. en

Obrazložitev

Obstajati mora razlika med uporabo podatkov o kliničnih preskušanjih pred pridobitvijo 
dovoljenja za promet in po njegovi pridobitvi. Predpostavka o zaupnosti po pridobitvi 
dovoljenja za promet je v skladu s smernicami Evropske agencije za zdravila/vodij agencij za 
zdravila.

Predlog spremembe 121
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(21) Države članice bi same morale 
določiti jezik dokumentacije vloge. Za 
nemoten postopek ocenjevanja vlog za 
odobritev kliničnega preskušanja bi morale 
države članice pretehtati možnost 
dopustitve splošno razumljivega jezika na 
zdravstvenem področju za dokumentacijo, 
ki ni namenjena udeležencu.

(21) Države članice bi same morale 
določiti jezik dokumentacije vloge. Za 
nemoten postopek ocenjevanja vlog za 
odobritev kliničnega preskušanja bi si
morale države članice prizadevati za 
dopustitev splošno razumljivega jezika na 
zdravstvenem področju za dokumentacijo, 
ki ni namenjena udeležencu, kot sta 
navodilo za uporabo in obrazec za 
prostovoljno privolitev po poučitvi.

Or. en

Predlog spremembe 122
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih (22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
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pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi. Za 
udeležence iz občutljivejših skupin 
prebivalstva, kot so osebe, ki niso 
sposobne odločati o sebi, mladoletniki ali 
druge občutljivejše osebe, so potrebni 
dodatni varstveni ukrepi. 
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev, 
vključno z otroki in osebami, ki niso 
sposobne odločati o sebi. Poleg tega so v 
etičnih priporočilih (ES, 2008) navedena 
posebna pravila, ki jih je treba upoštevati 
pri pediatrični populaciji. Ta pravila bi 
bilo treba ohraniti in jih še bolj vključiti, 
da bi zajela vse ranljive skupine 
(nosečnice, starejše, nujne primere itd.). 
Pravila za določitev zakonitega zastopnika 
oseb, ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika 
udeležencev, ki niso sposobni odločati o 
sebi, in mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne sme biti manj varovalna od Direktive 2001/20/ES in z njo povezane zakonodaje, 
kot so etična priporočila za področje pediatrije. Nasprotno, uredba mora biti priložnost za 
izvajanje obstoječih pravil in zapolnitev vrzeli v posebnih sektorjih.

Predlog spremembe 123
Esther de Lange

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih (22) V Listini Evropske unije o temeljnih 



AM\928644SL.doc 33/70 PE506.158v01-00

SL

pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Udeleženci iz 
občutljivejših skupin prebivalstva, kot so 
osebe, ki niso sposobne odločati o sebi, 
mladoletniki, starejši ali druge 
občutljivejše osebe, zahtevajo dodatne 
varstvene ukrepe. Pravila za določitev 
zakonitega zastopnika oseb, ki niso 
sposobne odločati o sebi, in mladoletnikov 
se v državah članicah razlikujejo. Zato bi 
morale države članice same določiti 
zakonitega zastopnika udeležencev, ki niso
sposobni odločati o sebi, starejših in 
mladoletnikov.

Or. en

Predlog spremembe 124
Philippe Juvin, Nora Berra

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov, opredelitev oseb, ki niso 
sposobne odločati o sebi, in ranljivih oseb 
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same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

ter določbe, ki izhajajo iz te opredelitve, se 
v državah članicah razlikujejo. Zato bi 
morale države članice same določiti 
zakonitega zastopnika oseb, ki niso 
sposobne odločati o sebi, in mladoletnikov
ter po potrebi na nacionalni ravni uvesti 
pravila, ki zagotavljajo večjo zaščito.

Or. fr

Obrazložitev

Ta uredba mora pri zagotavljanju zaščite ranljivih oseb spoštovati omejevalne določbe, ki so 
jih sprejele nekatere države članice, za druge kategorije ranljivih oseb, kot so nosečnice, 
ženske, ki bodo ali so pravkar rodile, doječe ženske in osebe, ki jim je odvzeta svoboda.

Predlog spremembe 125
Anna Záborská

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi.
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah in sodbi v zadevi C-34/10 
(Brüstle proti Greenpeace) sta priznana 
človekovo dostojanstvo in pravica do 
osebne celovitosti.. Listina zlasti določa, da 
se nobene intervencije na področju 
biologije in medicine ne sme izvesti brez 
svobodne in prostovoljne privolitve po 
poučitvi. Direktiva 2001/20/ES vključuje 
obsežen sklop pravil za zaščito 
udeležencev. Ta pravila bi bilo treba 
ohraniti. Pravila za določitev zakonitega 
zastopnika oseb, ki niso sposobne odločati 
o sebi, in mladoletnikov se v državah 
članicah razlikujejo. Zato bi morale države 
članice same določiti zakonitega 
zastopnika oseb, ki niso sposobne odločati 
o sebi, in mladoletnikov.

Or. fr
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Predlog spremembe 126
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta uredba bi morala določati jasna 
pravila glede prostovoljne privolitve po 
poučitvi v nujnih primerih. To so na primer 
primeri, ko se denimo pri pacientu pojavi 
nenadno življenjsko nevarno zdravstveno 
stanje kot posledica več poškodb, 
možganskih ali srčnih kapi, pri katerih je 
potrebna takojšnja medicinska intervencija.
V takih primerih je morda upravičena 
intervencija v okviru potekajočega že 
odobrenega kliničnega preskušanja.
Vendar pa v določenih okoliščinah zaradi 
nezavesti pacienta in dejstva, da zakoniti 
zastopnik ni takoj na voljo, pred 
intervencijo ni mogoče pridobiti 
prostovoljne privolitve po poučitvi. Ta 
uredba bi zato morala določiti jasna 
pravila, v skladu s katerimi bi bilo take 
paciente dovoljeno v preskušanje vključiti 
le pod zelo strogimi pogoji. Poleg tega bi 
moralo biti navedeno klinično preskušanje 
neposredno povezano z zdravstvenim 
stanjem, zaradi katerega pacient ni mogel 
dati prostovoljne privolitve po poučitvi.
Upoštevati je treba vsako pacientovo prej 
izraženo nasprotovanje, prostovoljno 
privolitev udeleženca ali zakonitega 
zastopnika po poučitvi pa bi bilo treba čim 
prej pridobiti.

(23) Ta uredba bi morala določati jasna 
pravila glede prostovoljne privolitve po 
poučitvi v nujnih primerih. To so na primer 
primeri, ko se denimo pri pacientu pojavi 
nenadno življenjsko nevarno zdravstveno 
stanje kot posledica več poškodb, 
možganskih ali srčnih kapi, pri katerih je 
potrebna takojšnja medicinska intervencija.
V takih primerih je morda upravičena 
intervencija v okviru potekajočega že 
odobrenega kliničnega preskušanja.
Vendar pa v določenih okoliščinah zaradi 
nezavesti pacienta in dejstva, da zakoniti 
zastopnik ni takoj na voljo, pred 
intervencijo ni mogoče pridobiti 
prostovoljne privolitve po poučitvi. Ta 
uredba bi zato morala določiti jasna 
pravila, v skladu s katerimi bi bilo take 
paciente dovoljeno v preskušanje vključiti 
le pod zelo strogimi pogoji. Tako bi morali 
v primerih, ko se je treba nemudoma lotiti 
raziskave in ko se upravičeno pričakuje, 
da bodo morebitne koristi, ki jih bo imel 
udeleženec od sodelovanja v kliničnem 
preskušanju, odtehtale tveganja ali pa bo 
tveganje minimalno, omogočiti, da bi se 
klinično preskušanje začelo brez 
njegovega predhodnega soglasja. Poleg 
tega bi moralo biti navedeno klinično 
preskušanje neposredno povezano z 
zdravstvenim stanjem, zaradi katerega 
pacient ni mogel dati prostovoljne 
privolitve po poučitvi. Upoštevati je treba 
vsako pacientovo prej izraženo
nasprotovanje, prostovoljno privolitev 
udeleženca ali zakonitega zastopnika po 
poučitvi pa bi bilo treba čim prej pridobiti.

Or. fr
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Obrazložitev

Philippe Juvin pozdravlja dejstvo, da predlog uredbe v nujnih primerih omogoča odstopanje 
od obveznosti pridobitve predhodne privolitve za klinično preskušanje. Vendar ne želi, da bi 
bila ta možnost omejena na klinična preskušanja z minimalnim tveganjem. Ta določba bi bila 
v praksi preveč omejevalna. Izključila bi veliko raziskav v zvezi z inovativnimi zdravili na 
področju intenzivne nege in zdravil za nujne primere.

Predlog spremembe 127
Alda Sousa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(23) Ta uredba bi morala določati jasna 
pravila glede prostovoljne privolitve po 
poučitvi v nujnih primerih. To so na primer 
primeri, ko se denimo pri pacientu pojavi 
nenadno življenjsko nevarno zdravstveno 
stanje kot posledica več poškodb, 
možganskih ali srčnih kapi, pri katerih je 
potrebna takojšnja medicinska intervencija.
V takih primerih je morda upravičena 
intervencija v okviru potekajočega že 
odobrenega kliničnega preskušanja.
Vendar pa v določenih okoliščinah zaradi 
nezavesti pacienta in dejstva, da zakoniti 
zastopnik ni takoj na voljo, pred 
intervencijo ni mogoče pridobiti 
prostovoljne privolitve po poučitvi. Ta 
uredba bi zato morala določiti jasna 
pravila, v skladu s katerimi bi bilo take 
paciente dovoljeno v preskušanje vključiti 
le pod zelo strogimi pogoji. Poleg tega bi 
moralo biti navedeno klinično preskušanje 
neposredno povezano z zdravstvenim 
stanjem, zaradi katerega pacient ni mogel 
dati prostovoljne privolitve po poučitvi.
Upoštevati je treba vsako pacientovo prej 
izraženo nasprotovanje, prostovoljno 
privolitev udeleženca ali zakonitega 
zastopnika po poučitvi pa bi bilo treba čim 
prej pridobiti.

(23) Ta uredba bi morala določati jasna 
pravila glede prostovoljne privolitve po 
poučitvi v nujnih primerih. To so na primer 
primeri, ko se denimo pri pacientu pojavi 
nenadno življenjsko nevarno zdravstveno 
stanje kot posledica več poškodb, 
možganskih ali srčnih kapi, pri katerih je 
potrebna takojšnja medicinska intervencija.
V takih primerih je morda upravičena 
intervencija v okviru potekajočega že 
odobrenega kliničnega preskušanja.
Vendar pa v določenih okoliščinah zaradi 
nezavesti pacienta in dejstva, da zakoniti 
zastopnik ni takoj na voljo, pred 
intervencijo ni mogoče pridobiti 
prostovoljne privolitve po poučitvi. Ta 
uredba bi zato morala določiti jasna 
pravila, v skladu s katerimi bi bilo take 
paciente dovoljeno v preskušanje vključiti 
le pod zelo strogimi pogoji. Poleg tega bi 
moralo biti navedeno klinično preskušanje 
neposredno povezano z zdravstvenim 
stanjem, zaradi katerega pacient ni mogel 
dati prostovoljne privolitve po poučitvi.
Upoštevati je treba vsako pacientovo prej 
izraženo nasprotovanje, prostovoljno 
privolitev udeleženca ali zakonitega 
zastopnika po poučitvi pa bi bilo treba čim 
prej pridobiti. Odbor za etiko bi moral 
nedvoumno oceniti neposredne koristi 
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kliničnega preskušanja za pacienta ter 
dejstvo, da predstavlja klinično 
preskušanje minimalno tveganje in 
minimalno stopnjo invazivnosti za 
udeleženca.

Or. en

Obrazložitev

Odgovorni odbor za etiko mora oceniti neposredne koristi kliničnega preskušanja za 
pacienta. Klinična preskušanja v nujnih primerih se lahko izvajajo izključno zaradi koristi 
zadevnega udeleženca.

Predlog spremembe 128
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih.
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah.

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih.
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah. Če je mogoče, bi bilo treba 
te informacije dati v ustni obliki, pri 
čemer bi moral udeleženec imeti možnost 
postavljati vprašanja, zagotoviti pa bi mu 
morali tudi celovite pisne informacije, ki 
bi jih lahko obdržal. Udeleženec bi moral 
imeti na voljo dovolj časa, da bi lahko 
razmislil o svoji odločitvi.

Or. en

Obrazložitev

Na tem mestu je treba omeniti možnost zagotavljanja ustnih informacij udeležencem 
preskušanj.
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Predlog spremembe 129
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih.
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah.

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih.
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah ter bi morala biti v njegovem 
jeziku.

Or. en

Predlog spremembe 130
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24a) V skladu z etičnimi priporočili (ES, 
2008) in poleg že navedenega bi bilo treba 
pri pediatričnih kliničnih preskušanjih 
uporabiti ustrezne postopke za privolitev 
po poučitvi. V teh postopkih bi se morala 
upoštevati starost in zrelost otrok.

Or. en

Obrazložitev

Pediatrična priporočila, ki jih je leta 2008 izdala Evropska komisija, so bila pripravljena, da 
bi se povečala zaščita otrok pri eksperimentalnih preskušanjih. Uredba mora vključevati ta 
pravila, da se prepreči kršenje temeljnih otrokovih pravic.

Predlog spremembe 131
Philippe Juvin
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25) Da bi pacienti lahko ocenili možnosti 
za svoje sodelovanje v kliničnem 
preskušanju in da se omogoči učinkovito 
nadziranje kliničnega preskušanja s strani 
zadevnih držav članic, bi bilo treba začetek 
kliničnega preskušanja, konec postopka 
pridobivanja udeležencev za klinično 
preskušanje in konec kliničnega 
preskušanja priglasiti. V skladu z 
mednarodnimi standardi bi bilo treba o 
rezultatih kliničnega preskušanja obvestiti 
pristojne organe največ eno leto po koncu 
kliničnega preskušanja.

(25) Da bi pacienti lahko ocenili možnosti 
za svoje sodelovanje v kliničnem 
preskušanju in da se omogoči učinkovito 
nadziranje kliničnega preskušanja s strani 
zadevnih držav članic, bi bilo treba začetek 
kliničnega preskušanja, konec postopka 
pridobivanja udeležencev za klinično 
preskušanje in konec kliničnega 
preskušanja priglasiti. V skladu z 
mednarodnimi standardi bi bilo treba o 
rezultatih kliničnega preskušanja obvestiti 
pristojne organe največ dve leti po koncu 
kliničnega preskušanja.

Or. fr

Predlog spremembe 132
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26) Raziskovalec bi moral sponzorja 
obvestiti o vseh resnih neželenih dogodkih, 
da bi lahko sponzor nato ocenil vse 
informacije o varnosti, ki so morda 
pomembne.

(26) Raziskovalec bi moral sponzorja 
obvestiti o vseh resnih neželenih dogodkih
in o vseh sumih na resne neželene 
dogodke, da bi lahko sponzor nato ocenil 
vse informacije o varnosti, ki so morda 
pomembne.

Or. en

Predlog spremembe 133
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Cristian Silviu Buşoi, Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Sponzor bi moral oceniti informacije, 
ki jih prejeme od raziskovalca, in o 
varnostnih informacijah o resnih neželenih 
dogodkih, pri katerih obstaja sum na 
nepričakovane resne neželene učinke, 
obvestiti Agencijo.

(27) Sponzor bi moral oceniti informacije, 
ki jih prejme od raziskovalca, in o 
varnostnih informacijah o resnih neželenih 
dogodkih, pri katerih obstaja sum na 
nepričakovane resne neželene učinke,
nemudoma obvestiti Agencijo prek 
elektronske podatkovne zbirke iz člena 36.

Or. en

Predlog spremembe 134
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(28) Agencija bi morala te informacije 
posredovati državam članicam, da jih 
ocenijo.

(28) Agencija bi morala te informacije
čimprej posredovati državam članicam, da 
jih ocenijo.

Or. en

Predlog spremembe 135
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(29) Člani Mednarodne konference o 
usklajevanju tehničnih zahtev za 
registracijo zdravil za uporabo v humani 
medicini (ICH) so se dogovorili o 
podrobnih smernicah za dobro klinično 
prakso, ki so zdaj mednarodno sprejeti 
standardi za načrtovanje, izvajanje, 
evidentiranje kliničnih preskušanj in 
poročanje o njih; te smernice so skladne z 

(29) Člani Mednarodne konference o 
usklajevanju tehničnih zahtev za 
registracijo zdravil za uporabo v humani 
medicini (ICH) so se dogovorili o 
podrobnih smernicah za dobro klinično 
prakso, ki so zdaj mednarodno sprejeti 
standardi za načrtovanje, izvajanje, 
evidentiranje kliničnih preskušanj in 
poročanje o njih; te smernice so skladne z 
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načeli iz Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije. Pri načrtovanju, 
izvajanju in evidentiranju kliničnih
preskušanjih ter poročanju o njih se lahko 
pojavijo podrobna vprašanja glede 
ustreznega standarda kakovosti. V takem
primeru bi bilo treba smernice ICH o dobri 
klinični praksi uporabiti kot smernice za 
uporabo pravil iz te uredbe, če ni drugih 
posebnih navodil Komisije in če navedene 
smernice ne posegajo v to uredbo.

načeli iz Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije. Pri načrtovanju, 
izvajanju in evidentiranju kliničnih
preskušanj ter poročanju o njih bi bilo 
treba smernice ICH za dobro klinično 
prakso in druge veljavne smernice, ki jih 
je pripravila Evropska komisija, uporabiti 
kot smernice za uporabo pravil iz te 
uredbe. Zato bi morala biti dobra klinična 
praksa del te uredbe, pri čemer bi jo bilo 
treba vključiti v Prilogo [xxx].

Or. en

Obrazložitev

Zaradi učinka Direktive 2001/20/ES je izpolnjevanje meril dobre klinične prakse v Evropi 
postalo pravno zavezujoče za vsa preskušanja, ki vključujejo preskušanje zdravil. Dobro 
klinično prakso dopolnjuje sklop znanstvenih smernic, ki jih je pripravil Odbor za zdravila za 
uporabo v humani medicini skupaj z državami članicami, objavila pa Evropska komisija. Ta 
sklop smernic mora še naprej biti osnova za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom.

Predlog spremembe 136
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sponzor bi moral ustrezno spremljati 
izvajanje kliničnega preskušanja, da se 
zagotovita zanesljivost in ponovljivost 
rezultatov. Spremljanje lahko tudi 
prispeva k varnosti udeleženca, pri čemer 
se upoštevajo značilnosti kliničnega 
preskušanja in spoštujejo temeljne pravice 
udeležencev. Pri določitvi obsega 
spremljanja bi bilo treba upoštevati 
značilnosti kliničnega preskušanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.
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Predlog spremembe 137
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30) Sponzor bi moral ustrezno spremljati 
izvajanje kliničnega preskušanja, da se 
zagotovita zanesljivost in ponovljivost 
rezultatov. Spremljanje lahko tudi prispeva 
k varnosti udeleženca, pri čemer se 
upoštevajo značilnosti kliničnega 
preskušanja in spoštujejo temeljne pravice 
udeležencev. Pri določitvi obsega 
spremljanja bi bilo treba upoštevati 
značilnosti kliničnega preskušanja.

(30) Sponzor bi moral ustrezno spremljati 
izvajanje kliničnega preskušanja, da se 
zagotovita zanesljivost in ponovljivost 
rezultatov. Spremljanje lahko tudi prispeva 
k varnosti udeleženca, pri čemer se 
upoštevajo značilnosti kliničnega 
preskušanja in spoštujejo temeljne pravice 
udeležencev. Spremljanje bi bilo treba
prilagoditi vrsti preskušanja in usmeriti v 
blaženje ključnih tveganj.

Or. en

Obrazložitev

Vsa dokumentacija vloge za preskušanje mora vključevati oceno tveganja, ki zajema vse 
dejavnike tveganja in opredeljuje posledice tveganja za upravljanje preskušanja, vključno s 
spremljanjem preskušanja (vendar ne omejeno nanj).

Predlog spremembe 138
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Posamezniki, ki so vključeni v 
izvajanje kliničnega preskušanja, zlasti 
raziskovalci in drugi zdravstveni delavci, 
bi morali biti ustrezno usposobljeni za 
izvajanje nalog v kliničnem preskušanju, 
prostori, v katerih se klinično preskušanje 
izvaja, pa bi morali biti primerni za 
klinično preskušanje.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 139
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Posamezniki, ki so vključeni v 
izvajanje kliničnega preskušanja, zlasti 
raziskovalci in drugi zdravstveni delavci, 
bi morali biti ustrezno usposobljeni za 
izvajanje nalog v kliničnem preskušanju, 
prostori, v katerih se klinično preskušanje 
izvaja, pa bi morali biti primerni za 
klinično preskušanje.

(31) Posamezniki, ki so vključeni v 
izvajanje kliničnega preskušanja, zlasti 
raziskovalci in drugo zdravstveno osebje, 
bi morali biti ustrezno usposobljeni za 
izvajanje nalog v kliničnem preskušanju, 
prostori, v katerih se klinično preskušanje 
izvaja, pa bi morali biti primerni za 
klinično preskušanje.

Or. en

Predlog spremembe 140
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(32) Glede na okoliščine kliničnega 
preskušanja bi bilo treba omogočiti 
sledenje zdravila v preskušanju in 
nekaterih pomožnih zdravil, da se 
zagotovijo varnost udeležencev ter 
zanesljivost in ponovljivost podatkov. Iz 
istih razlogov bi bilo treba navedena 
zdravila po potrebi uničiti in glede na 
okoliščine kliničnega preskušanja 
primerno shraniti.

črtano
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Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 141
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Sponzor morda med kliničnim 
preskušanjem ugotovi hude kršitve pravil 
za izvajanje kliničnega preskušanja. O 
tem bi moral obvestiti zadevne države 
članice, da glede tega po potrebi ukrepajo.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 142
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(33) Sponzor morda med kliničnim 
preskušanjem ugotovi hude kršitve pravil 
za izvajanje kliničnega preskušanja. O tem 
bi moral obvestiti zadevne države članice, 
da glede tega po potrebi ukrepajo.

(33) Sponzor morda med kliničnim 
preskušanjem ugotovi hude kršitve pravil 
za izvajanje kliničnega preskušanja. O tem 
bi moral obvestiti zadevne države članice, 
da glede tega po potrebi ukrepajo, in 
Agencijo.

Or. en
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Predlog spremembe 143
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(34) Sponzor bi moral zadevnim državam 
članicam poleg sumov na nepričakovane 
resne neželene učinke pravočasno 
sporočiti tudi druge pomembne dogodke 
glede razmerja med koristmi in tveganji.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 144
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(35) Kadar je zaradi nepričakovanih 
dogodkov potrebna nujna sprememba 
kliničnega preskušanja, bi bilo treba 
sponzorju in raziskovalcu omogočiti, da 
brez predhodne odobritve sprejmeta nujne 
varnostne ukrepe.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 145
Roberta Angelilli
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Zaradi zagotavljanja skladnosti 
izvajanja kliničnega preskušanja s 
protokolom in zaradi obveščanja 
raziskovalcev o danih zdravilih v 
preskušanju bi moral sponzor 
raziskovalcem zagotoviti brošuro za 
raziskovalca.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 146
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(36) Zaradi zagotavljanja skladnosti 
izvajanja kliničnega preskušanja s 
protokolom in zaradi obveščanja 
raziskovalcev o danih zdravilih v 
preskušanju bi moral sponzor 
raziskovalcem zagotoviti brošuro za 
raziskovalca.

(36) Zaradi zagotavljanja skladnosti 
izvajanja kliničnega preskušanja s 
protokolom in zaradi obveščanja 
raziskovalcev o danih zdravilih v 
preskušanju bi moral sponzor 
raziskovalcem zagotoviti brošuro za 
raziskovalca. To brošuro bi bilo treba 
posodobiti vsakič, ko so na voljo nove 
varnostne informacije, vključno z 
informacijami o dogodkih, ki se 
razlikujejo od suma na nepričakovane 
resne neželene učinke.

Or. en

Predlog spremembe 147
Roberta Angelilli
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Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Informacije iz kliničnega 
preskušanja bi bilo treba evidentirati, 
obdelati in ustrezno shraniti zaradi 
zagotavljanja pravic in varnosti 
udeležencev, zanesljivosti in ponovljivosti 
podatkov iz kliničnega preskušanja, 
natančnega poročanja in razlaganja, 
učinkovitega spremljanja s strani 
sponzorja ter učinkovitega nadzora s 
strani držav članic ali Komisije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 148
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Informacije iz kliničnega preskušanja 
bi bilo treba evidentirati, obdelati in 
ustrezno shraniti zaradi zagotavljanja 
pravic in varnosti udeležencev, 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja, natančnega 
poročanja in razlaganja, učinkovitega 
spremljanja s strani sponzorja ter 
učinkovitega nadzora s strani držav članic 
ali Komisije.

(37) Informacije iz kliničnega preskušanja 
bi bilo treba evidentirati, obdelati in 
ustrezno shraniti zaradi zagotavljanja 
pravic, varnosti in dobrobiti udeležencev, 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja, natančnega 
poročanja in razlaganja, učinkovitega 
spremljanja s strani sponzorja ter 
učinkovitega nadzora s strani držav članic 
ali Komisije.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s členom 3 predlagane uredbe in členom 6 Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije o etičnih načelih za zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi (Seul, 
2008), je treba prednostno obravnavati varnost, pravice in dobro počutje posameznikov.

Predlog spremembe 149
Alda Sousa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37) Informacije iz kliničnega preskušanja 
bi bilo treba evidentirati, obdelati in 
ustrezno shraniti zaradi zagotavljanja 
pravic in varnosti udeležencev, 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja, natančnega 
poročanja in razlaganja, učinkovitega 
spremljanja s strani sponzorja ter 
učinkovitega nadzora s strani držav članic 
ali Komisije.

(37) Informacije iz kliničnega preskušanja 
bi bilo treba evidentirati, obdelati in 
ustrezno shraniti zaradi zagotavljanja 
pravic, varnosti in dobrobiti udeležencev, 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja, natančnega 
poročanja in razlaganja, učinkovitega 
spremljanja s strani sponzorja ter 
učinkovitega nadzora s strani držav članic 
ali Komisije.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 3 predlagane uredbe.

Predlog spremembe 150
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(37a) V dveh letih po sprejetju te uredbe 
bi morala Komisija Evropskemu 
parlamentu predložiti oceno upravljanja 
neobdelanih podatkov in možnosti uvedbe 
prostega dostopa za neodvisne 
znanstvenike do neobdelanih podatkov iz 
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vseh kliničnih preskušanj.

Or. en

Predlog spremembe 151
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(38) Zaradi dokazovanja skladnosti s 
protokolom in s to uredbo bi morala 
sponzor in raziskovalec shraniti glavno 
dokumentacijo kliničnega preskušanja 
zdravila z ustreznimi informacijami za 
učinkovito nadziranje (spremljanje s 
strani sponzorja ter nadzor s strani držav 
članic in Komisije). Glavno 
dokumentacijo kliničnega preskušanja 
zdravila bi bilo treba ustrezno arhivirati, 
da se omogoči nadzor po koncu 
kliničnega preskušanja.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 152
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39) Zdravila za raziskave in razvojna 
preskušanja ne spadajo na področje 
uporabe Direktive 2001/83/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o 

črtano
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zdravilih za uporabo v humani medicini. 
To so na primer zdravila, ki se 
uporabljajo pri kliničnem preskušanju. Za 
ta zdravila bi morala veljati posebna 
pravila, ki bi upoštevala njihove 
posebnosti. Pri določanju teh pravil bi bilo 
treba razlikovati med zdravili v 
preskušanju (preskušano zdravilo in 
primerjalna zdravila, vključno s 
placebom) in pomožnimi zdravili 
(zdravila, ki se uporabljajo pri kliničnih 
preskušanjih, vendar ne kot zdravila v 
preskušanju), kot so zdravila za osnovno 
zdravljenje, snovi, ki izzovejo določeno 
reakcijo, reševalna zdravila ali zdravila, ki 
se uporabljajo za oceno spremenljivk ob 
koncu kliničnega preskušanja. Pomožna 
zdravila ne bi smela vključevati zdravil za 
hkratno zdravljenje, tj. zdravil, ki niso 
povezana s kliničnim preskušanjem in 
niso pomembna za načrtovanje kliničnega 
preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 153
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Da se zagotovijo varnost udeležencev 
ter zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ter da bi se 
omogočila distribucija zdravil v 
preskušanju in pomožnih zdravil do mest 
po celotni Uniji, kjer potekajo klinična 
preskušanja, bi bilo treba določiti pravila 
za proizvodnjo in uvoz zdravil v 
preskušanju in pomožnih zdravil. 

črtano
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Navedena pravila bi morala odražati 
obstoječa pravila o dobrih proizvodnih 
praksah za zdravila, ki jih zajema 
Direktiva 2001/83/ES, kar za Direktivo 
2001/20/ES že velja. V nekaterih posebnih 
primerih bi bilo treba dovoliti odstopanja 
od navedenih pravil, da bi se olajšalo 
izvajanje kliničnega preskušanja. Zato bi 
morala veljavna pravila omogočiti nekaj 
prilagodljivosti, če pri tem varnost 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov, pridobljenih pri 
kliničnem preskušanju, niso ogrožene.

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 154
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Zdravila v preskušanju in pomožna 
zdravila bi bilo treba ustrezno označiti, da 
se zagotovijo varnost udeležencev ter 
zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ter da se omogoči 
distribucija teh zdravil do mest po celotni 
Uniji, ker potekajo klinična preskušanja. 
Pravila za označevanje bi bilo treba 
prilagoditi tveganjem za varnost 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja. Če so zdravila v preskušanju 
ali pomožna zdravila že pridobila 
dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, dodatno označevanje 
praviloma ne bi bilo potrebno za odprta 
klinična preskušanja. Pri nekaterih 
posebnih zdravilih, denimo pri 

črtano
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radiofarmakih, ki se uporabljajo kot 
zdravila v preskušanju za 
diagnosticiranje, so splošna pravila o 
označevanju neustrezna glede na zelo 
nadzorovane pogoje uporabe 
radiofarmakov v kliničnih preskušanjih.

Or. en

Obrazložitev

Smernice ICH za dobro klinično prakso morajo biti del uredbe, in sicer kot priloga.

Predlog spremembe 155
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(41) Zdravila v preskušanju in pomožna 
zdravila bi bilo treba ustrezno označiti, da 
se zagotovijo varnost udeležencev ter 
zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ter da se omogoči 
distribucija teh zdravil do mest po celotni 
Uniji, ker potekajo klinična preskušanja.
Pravila za označevanje bi bilo treba 
prilagoditi tveganjem za varnost 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja. Če so zdravila v preskušanju 
ali pomožna zdravila že pridobila 
dovoljenje za promet v skladu z Direktivo 
2001/83/ES, dodatno označevanje 
praviloma ne bi bilo potrebno za odprta 
klinična preskušanja. Pri nekaterih 
posebnih zdravilih, denimo pri 
radiofarmakih, ki se uporabljajo kot 
zdravila v preskušanju za diagnosticiranje, 
so splošna pravila o označevanju 
neustrezna glede na zelo nadzorovane 
pogoje uporabe radiofarmakov v kliničnih 
preskušanjih.

(41) Zdravila v preskušanju in pomožna 
zdravila bi bilo treba ustrezno označiti, da 
se zagotovijo varnost udeležencev ter 
zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ter da se omogoči 
distribucija teh zdravil do mest po celotni 
Uniji, ker potekajo klinična preskušanja.
Pravila za označevanje bi bilo treba 
prilagoditi tveganjem za varnost 
udeležencev ter zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja. Če so zdravila v preskušanju 
ali pomožna zdravila – kar zadeva 
preskušanja s srednje visokim ali nizkim 
tveganjem – že pridobila dovoljenje za 
promet v skladu z Direktivo 2001/83/ES, 
dodatno označevanje praviloma ne bi bilo 
potrebno za odprta klinična preskušanja.
Namesto neuporabnega in neustreznega 
označevanja zdravil bi se lahko 
udeležencem teh raziskav v skladu z dobro 
proizvodno prakso iz leta 2009 (člen 27 
Priloge 13) zagotovila navodila za 
uporabo ali kartica z uporabnimi 
informacijami o preskušanju, pri čemer bi 



AM\928644SL.doc 53/70 PE506.158v01-00

SL

prejeli navodilo, naj jo ves čas hranijo pri 
sebi. Pri nekaterih posebnih zdravilih, 
denimo pri radiofarmakih, ki se uporabljajo 
kot zdravila v preskušanju za 
diagnosticiranje, so splošna pravila o 
označevanju neustrezna glede na zelo 
nadzorovane pogoje uporabe 
radiofarmakov v kliničnih preskušanjih.

Or. en

Obrazložitev

To določbo pojasnjuje stratifikacija, ki temelji na statusu dovoljenja za promet.

Predlog spremembe 156
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44) Sponzor kliničnega preskušanja ima 
lahko sedež v tretji državi. Zaradi lažjega 
nazora bi moral sponzor iz tretje države 
določiti kontaktno osebo v Uniji, s katero
bi lahko pristojni organ zadevne države 
članice komunicirali. Navedena kontaktna 
oseba je lahko pravna ali fizična oseba.

(44) Sponzor kliničnega preskušanja ima 
lahko sedež v tretji državi. Zaradi lažjega 
nazora bi moral sponzor iz tretje države 
določiti zakonitega zastopnika v Uniji, s
katerim bi lahko pristojni organ zadevne 
države članice komunicirali.

Or. en

Obrazložitev

Prisotnost pravnega zastopnika poleg kontaktne osebe je potrebna zaradi lažjega nadzora, 
zlasti v primeru odgovornosti sponzorjev, tudi če imajo sedež v tretjih državah.

Predlog spremembe 157
Riikka Manner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Pri kliničnih preskušanj neodobrenih 
zdravil v preskušanju ali kadar intervencija 
ne pomeni zgolj zanemarljivega tveganja 
za varnost udeleženca, bi bilo treba 
zagotoviti nadomestilo za škodo, ki je bila 
v skladu z veljavno zakonodajo dokazana.

(46) Pri kliničnih preskušanj neodobrenih 
zdravil v preskušanju ali kadar intervencija 
ne pomeni zgolj zanemarljivega tveganja 
za varnost udeleženca, bi bilo treba 
zagotoviti nadomestilo za škodo, ki je bila 
v skladu z veljavno zakonodajo dokazana.
Pravna varnost udeleženca bi morala biti 
kljub temu vedno zagotovljena, pri čemer 
se ne sme zmanjšati zaradi spremembe v 
okviru uredbe glede zahteve za 
nadomestilo za škodo. 

Or. fi

Predlog spremembe 158
Philippe Juvin, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 46

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(46) Pri kliničnih preskušanj neodobrenih 
zdravil v preskušanju ali kadar intervencija
ne pomeni zgolj zanemarljivega tveganja 
za varnost udeleženca, bi bilo treba 
zagotoviti nadomestilo za škodo, ki je bila 
v skladu z veljavno zakonodajo dokazana.

(46) Pri kliničnih preskušanjih
neodobrenih zdravil v preskušanju ali
odobrenih zdravil v preskušanju, ki se ne
uporabljajo pod pogoji dovoljenja za 
promet v režimu zdravljenja, ki se 
razlikuje od standardne oskrbe, ali kadar
diagnostični postopek ne pomeni zgolj 
zanemarljivega tveganja za varnost 
udeleženca, bi bilo treba zagotoviti 
nadomestilo za škodo, ki je bila v skladu z 
veljavno zakonodajo dokazana.

Or. en

Obrazložitev

Nadomestilo je treba zagotoviti tudi, kadar se odobreno zdravilo v preskušanju ne uporablja v 
skladu s standardno oskrbo ali kadar diagnostični postopek (bolje kot intervencija) pomeni 
več kot zanemarljivo tveganje.
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Predlog spremembe 159
Teodoros Skilakakis (Theodoros Skylakakis)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni 
odškodninski mehanizem, iz katerega bi 
se udeležencem v skladu z zakonodajo 
posamezne države članice izplačevale 
odškodnine.

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.

Or. el

Obrazložitev

Klinična preskušanja prinašajo koristi, v nekaterih okoliščinah pa tudi tveganja. Če se 
odškodnina zanje plača z nacionalnimi odškodninskimi mehanizmi, se bodo končni stroški 
prenesli na državljane zadevne države članice.

Predlog spremembe 160
Cristian Silviu Buşoi

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni odškodninski 
mehanizem, iz katerega bi se udeležencem 
v skladu z zakonodajo posamezne države 
članice izplačevale odškodnine.

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa visoki, 
zlasti za nekomercialne sponzorje. Da bi ti 
lažje zagotavljali odškodnine, bi morala 
vsaka država članica ustanoviti nacionalni 
odškodninski mehanizem, iz katerega bi se 
udeležencem v skladu z zakonodajo 
posamezne države članice izplačevale 
odškodnine. Uporaba nacionalnega 
odškodninskega mehanizma bi morala biti 
brezplačna ali povezana z nizkimi stroški 
ter omejena na klinična preskušanja, 
katerih namen ni, da bi se uporabljala za 
pridobitev dovoljenja za promet z 
zdravilom.

Or. en

Predlog spremembe 161
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
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odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni odškodninski 
mehanizem, iz katerega bi se udeležencem 
v skladu z zakonodajo posamezne države 
članice izplačevale odškodnine.

odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Odškodnina lahko zajema tudi 
medicinsko oskrbo zaradi dolgoročnih ali 
srednjeročnih telesnih poškodb, bolečine 
in trpljenja. Izkušnje kažejo, da je 
zavarovalniški trg majhen, stroški 
zavarovanja pa nesorazmerno visoki. Ker 
se ureditve odškodninske odgovornosti v 
državah članicah zelo razlikujejo, je za 
sponzorja mednarodnega kliničnega 
preskušanja težko in obremenjujoče 
skleniti zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni odškodninski 
mehanizem, iz katerega bi se udeležencem 
v skladu z zakonodajo posamezne države 
članice izplačevale odškodnine, pacientom 
pa zagotoviti jasne in dostopne 
informacije za lažji dostop do 
odškodninskega sistema.

Or. en

Obrazložitev

Veljavni pravni okvir na nacionalni in mednarodni ravni določa, da lahko to nadomestilo 
vključuje denarni znesek kot odškodnino za psihološko in socialno škodo in ekonomske izgube 
ter zajema medicinsko oskrbo, ki je potrebna zaradi dolgoročnih ali srednjeročnih telesnih 
poškodb. Poleg tega doktrina kaže, da udeleženci raziskav težko dostopajo do odškodnin v 
okviru veljavnih nacionalnih zakonov, vključno z različnimi omejitvami in pogoji, ki pred 
začetkom preskušanja niso znani.

Predlog spremembe 162
Riikka Manner

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 



PE506.158v01-00 58/70 AM\928644SL.doc

SL

udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni odškodninski 
mehanizem, iz katerega bi se udeležencem 
v skladu z zakonodajo posamezne države 
članice izplačevale odškodnine.

udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni odškodninski 
mehanizem, iz katerega bi se udeležencem 
v skladu z zakonodajo posamezne države
članice izplačevale odškodnine. Vendar se 
tradicionalne rešitve, ki temeljijo na 
zavarovanju, štejejo za sprejemljive 
nacionalne odškodninske mehanizme ali 
neodvisne rešitve.

Or. fi

Predlog spremembe 163
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja
mednarodnega kliničnega preskušanja 

(47) Trenutno se taka odškodnina 
zagotavlja z zavarovanjem. To zavarovanje 
lahko pokriva odškodnino, ki jo morata 
sponzor in raziskovalec plačati udeležencu 
v primeru njune ugotovljene odgovornosti.
Prav tako se lahko iz tega zavarovanja 
udeležencu neposredno izplača odškodnina 
brez predhodnega ugotavljanja 
odgovornosti sponzorja ali raziskovalca.
Izkušnje kažejo, da je zavarovalniški trg 
majhen, stroški zavarovanja pa 
nesorazmerno visoki. Ker se ureditve 
odškodninske odgovornosti v državah 
članicah zelo razlikujejo, je za sponzorja 
mednarodnega kliničnega preskušanja 
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težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Zato bi morala vsaka država 
članica ustanoviti nacionalni 
odškodninski mehanizem, iz katerega bi 
se udeležencem v skladu z zakonodajo 
posamezne države članice izplačevale 
odškodnine.

težko in obremenjujoče skleniti 
zavarovanje v skladu z nacionalno 
zakonodajo. Države članice morajo 
sprejeti ukrepe za spodbujanje 
akademskih raziskav. Zato bi bilo 
primerno proučiti možnost vzpostavitve 
posebnih odškodninskih mehanizmov na 
evropski ravni. Uporaba teh mehanizmov
bi lahko vključevala plačilo taks, ki ne 
ustvarjajo dobička, pri čemer bi se
upoštevali tveganja kliničnih preskušanj, 
možna škoda in pričakovane koristi za 
udeležence.

Or. el

Obrazložitev

Čeprav je prvotni predlog korak v pravo smer, ne bo enako koristil vsem pacientom. Vse 
države članice nimajo izkušenj ali strokovnega znanja na področju nacionalnih mehanizmov, 
kar pomeni dvotirne storitve za paciente. To pomeni, da bodo pacienti, ki sodelujejo v istem 
čezmejnem raziskovalnem programu, v različnih državah različno obravnavani. Ena od 
rešitev bi lahko bila uvedba posebnih odškodninskih mehanizmov na podlagi izkušenj in 
možnosti za sodelovanje na evropski ravni.

Predlog spremembe 164
Christel Schaldemose

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Zaradi poenostavitve in lažjega 
pretoka informacij med sponzorji in 
državami članicami ter med samimi 
državami članicami bi morala Komisija 
vzpostaviti in vzdrževati podatkovno 
zbirko, dostopno prek portala.

(51) Zaradi poenostavitve in lažjega 
pretoka informacij med sponzorji in 
državami članicami ter med samimi 
državami članicami bi morala Komisija 
vzpostaviti in vzdrževati podatkovno 
zbirko, dostopno prek portala. Komisija in 
države članice bi morale poskrbeti za 
večjo ozaveščenost širše javnosti o obstoju 
tega portala.

Or. en
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Predlog spremembe 165
Dagmar Roth-Behrendt

Predlog uredbe
Uvodna izjava 51

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(51) Zaradi poenostavitve in lažjega 
pretoka informacij med sponzorji in 
državami članicami ter med samimi 
državami članicami bi morala Komisija
vzpostaviti in vzdrževati podatkovno 
zbirko, dostopno prek portala.

(51) Zaradi poenostavitve in lažjega 
pretoka informacij med sponzorji in 
državami članicami ter med samimi 
državami članicami bi morala Evropska 
agencija za zdravila v imenu Komisije
vzpostaviti in vzdrževati podatkovno 
zbirko, dostopno prek portala.

Or. en

Predlog spremembe 166
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hranili
nobeni osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v
zvezi s kliničnim preskušanjem in 
omogočati javno objavo objektivnih 
informacij z namenom podpore 
evropskemu raziskovanju in izboljšanja 
znanja na področju javnega zdravja.
Zbirka ne bi smela ogrožati inovacij ali 
konkurenčnosti evropskih industrij. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hraniti
osebni podatki udeležencev v kliničnem 
preskušanju, prav tako ta ne bi smela 
ovirati zaščite poslovnih interesov, 
vključno z intelektualno lastnino, kakor 
predvideva člen 4 Uredbe 1049/2001.
Informacije v podatkovni zbirki bi morale 
biti javne, razen če ni zaradi posebnih 
razlogov potrebno, da se določene 
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informacije ne objavijo zaradi zaščite 
pravice posameznika do zasebnega 
življenja in pravice do varstva osebnih 
podatkov, ki sta zagotovljeni v členih 7 in 
8 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah, ali če so te informacije poslovno 
zaupne, kot predvideva člen 4 Uredbe 
1049/2001.

Or. en

Obrazložitev

Podatkovna zbirka bi morala omogočati javno objavo zanesljivih informacij o zadnjih 
dosežkih na področju medicinskih raziskav, pri čemer je treba zagotoviti spoštovanje zahtev 
glede konkurenčnosti farmacevtske industrije, ki sama financira približno 60 % evropskih 
kliničnih preskušanj. Javna objava bi morala zaščititi osebne podatke in poslovno zaupne 
informacije, da bi preprečili stigmatizacijo pacientov, ki sodelujejo v kliničnem preskušanju, 
in preprečili spodbujanje nepoštene konkurence, ki bi ogrozila konkurenčnost evropskih 
medicinskih raziskav.

Predlog spremembe 167
Osnutek mnenja

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hranili
nobeni osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. Vsa 
klinična preskušanja bi bilo treba pred 
njihovim začetkom zabeležiti v 
podatkovno zbirko. V podatkovni zbirki bi 
morala biti zabeležena tudi datuma 
začetka in konca pridobivanja 
udeležencev. Sponzorji bi morali imeti 
možnost neposrednega vnosa teh 
informacij v podatkovno zbirko, pri čemer 
jim o tem ne bi bilo treba obveščati držav 
članic. V podatkovni zbirki se ne bi smeli 
hraniti osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
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potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno nekaj držav članic zahteva obvestilo o vnosu prvega pacienta, s tem povezana 
birokracija pa je preveč zapletena glede na informacije, ki jih je mogoče neposredno vnesti v 
podatkovno zbirko EU. Predlagamo tudi, da bi bilo treba v mednarodnih preskušanjih 
obveščati le o prvem in zadnjem pacientu, ki sodeluje v študiji (ne glede na državo). Sponzor 
bi moral po koncu pridobivanja udeležencev imeti možnost označiti države, iz katerih ne 
prihaja noben udeleženec.

Predlog spremembe 168
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hranili
nobeni osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem in biti 
jasno dostopna. V podatkovni zbirki se ne 
bi smeli hraniti osebni podatki udeležencev 
v kliničnem preskušanju. Informacije v 
podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

Or. en



AM\928644SL.doc 63/70 PE506.158v01-00

SL

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

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52a) Treba bi bilo prepoznati in zaščititi 
poslovno zaupne informacije, da bi 
preprečili škodo za interese pacientov 
in/ali konkurenčni položaj sponzorjev.

Or. en

Obrazložitev

Javna objava bi morala zaščititi osebne podatke in poslovno zaupne informacije, da bi 
preprečili stigmatizacijo pacientov, ki sodelujejo v kliničnem preskušanju, in preprečili 
spodbujanje nepoštene konkurence, ki bi ogrozila konkurenčnost evropskih medicinskih 
raziskav.

Predlog spremembe 170
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52b) Rezultati kliničnih preskušanj in 
podatki o kliničnih preskušanjih 
predstavljajo pomemben in koristen vir 
informacij za nadaljevanje 
biomedicinskih ali javnozdravstvenih 
raziskav zdravila ali učinkovine in bi 
morali biti dostopni zaradi podpore in 
spodbujanja neodvisnih raziskav, 
povezanih z zdravilom, njegovimi 
kliničnimi, farmakološkimi ali drugimi 
farmakodinamičnimi učinki ter 
učinkovitostjo in uspešnostjo. Kljub temu 
bi bilo treba pred objavo podatkov iz 
kliničnih preskušanj ustrezno upoštevati 
status odobritve zdravila, da ne bi prišlo 
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do prekinitve postopka pridobivanja 
dovoljenja ali dinamike konkurence na 
trgu EU, medtem ko bi se spodbujala 
privlačnost in dolgoročna sposobnost 
preživetja kliničnih raziskav s temelji v 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 171
Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52c) Dostop do podatkov o kliničnem 
preskušanju zdravil, njihova objava in 
obdelava po koncu postopka sprejemanja 
odločitve o vlogi za pridobitev dovoljenja 
za promet ne bi smeli posegati v varstvo 
osebnih podatkov in bi morali upoštevati 
posebne smernice, da se opredelijo in 
zagotovijo dobra praksa analize, oblike 
podatkov o kliničnih preskušanjih, pravila 
delovanja ter drugi pravni vidiki. Te 
smernice bi morale spodbujati optimalno 
raven preglednosti in obveščanja javnosti 
ter hkrati zagotoviti razvoj zanesljivih 
znanstvenih raziskav in preprečiti 
pristranskost ali zlorabo informacij.

Or. en

Predlog spremembe 172
Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(55) Za izvajanje dejavnosti iz te uredbe bi (55) Za izvajanje dejavnosti iz te uredbe bi 
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bilo treba državam članicam dovoliti 
zaračunavanje taks. Vendar pa države 
članice ne bi smele zahtevati plačila taks 
več različnim organom, ki v dani državi 
članici ocenjujejo vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja.

bilo treba državam članicam dovoliti 
zaračunavanje taks v skladu s svojimi 
praksami.

Or. el

Predlog spremembe 173
Corinne Lepage

Predlog uredbe
Uvodna izjava 59 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(59a) Pravica do dostopa do dokumentov 
je določena v Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah. Člen 42 določa zlasti 
pravico do dostopa do dokumentov 
institucij, organov, uradov in agencij 
Unije, ne glede na nosilec dokumenta. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti.

Or. en

Predlog spremembe 174
Philippe Juvin

Predlog uredbe
Uvodna izjava 60

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(60) Brez poseganja v nacionalne sisteme 
za stroške in povračilo stroškov zdravljenja 
udeleženci ne bi smeli plačevati zdravil v 
preskušanju.

(60) Brez poseganja v nacionalne sisteme 
za stroške in povračilo stroškov zdravljenja 
udeleženci ne bi smeli plačevati zdravil v 
preskušanju. Pri preskušanjih z nizkim ali 
srednje visokim tveganjem (če režim 
zdravljenja predstavlja standardno 
oskrbo) in kadar registracija ni prvi cilj 
preskušanja, ki ga je začel raziskovalec, bi 
morali biti stroški za zdravila v 
preskušanju breme nacionalnega 
zdravstvenega sistema.
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Or. en

Obrazložitev

Poenostaviti je treba preskušanja, v katerih se primerjajo odobrena zdravila v okviru 
odobrene indikacije ali v režimih, ki ustrezajo standardni oskrbi. Ker bi bilo zdravljenje v 
vsakem primeru predpisano, to ne vpliva na proračun zdravstvenih sistemov.

Predlog spremembe 175
Rebecca Taylor, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova)

Predlog uredbe
Uvodna izjava 62 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(62a) V skladu s sporočilom Komisije 
„Celostna industrijska politika za dobo 
globalizacije – konkurenčnost in trajnost 
v središču pozornosti“ bi moralo 
sistematično ocenjevanje zakonodaje 
postati sestavni del pametne pravne 
ureditve. Da bi šla ta uredba v korak z 
znanstvenim, tehnološkim in zdravstvenim 
razvojem v zvezi z organizacijo in 
izvajanjem kliničnih preskušanj ter bila 
povezana z drugimi zakonskimi 
določbami, bi morala Komisija redno 
poročati o izkušnjah z njo in njenem 
delovanju ter Parlamentu in Svetu 
predložiti svoje zaključke o tem.

Or. en

Obrazložitev

Tehnični napredek in napredek v medicinskem znanju pomenita, da se klinična preskušanja 
hitro razvijajo. Klavzula o pregledu bo zagotovila, da se bo uredba hitro odzvala na vse 
potrebne spremembe.

Predlog spremembe 176
Anna Rosbach

Predlog uredbe
Uvodna izjava 64 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(64a) Kot navaja sporočilo Komisije 
„Celostna industrijska politika za dobo 
globalizacije – konkurenčnost in trajnost 
v središču pozornosti“, bi moralo 
sistematično ocenjevanje zakonodaje 
postati sestavni del pametne pravne 
ureditve. Da bi šla ta uredba v korak z 
znanstvenim in tehnološkim razvojem v 
zvezi z organizacijo in izvajanjem 
kliničnih preskušanj ter bila povezana z 
drugimi zakonskimi določbami, bi morala 
Komisija redno poročati o izkušnjah z njo 
in njenem delovanju ter predložiti svoje 
zaključke o tem.

Or. en

Obrazložitev

Določiti je treba redne preglede uredbe, s katerimi se zagotovi, da uredba ustreza svojemu
namenu ter lahko podpira znanstveni in tehnološki napredek.

Predlog spremembe 177
Roberta Angelilli

Predlog uredbe
Uvodna izjava 63

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(63) Ta uredba je v skladu z glavnimi 
mednarodnimi smernicami o kliničnih 
preskušanjih, kot so najnovejša različica (iz 
leta 2008) Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije, in smernicami za 
dobro klinično prakso, ki prav tako 
temeljijo na Helsinški deklaraciji.

(63) Ta uredba je v skladu s Konvencijo o 
človekovih pravicah v biomedicini (1997) 
in njenim dodatnim protokolom o 
biomedicinskih raziskavah (2005) Sveta 
Evrope ter mednarodno Konvencijo o 
otrokovih pravicah (ZN, 1989). Ta uredba 
je v skladu z glavnimi mednarodnimi 
smernicami o kliničnih preskušanjih, kot so 
najnovejša različica (iz leta 2008) 
Helsinške deklaracije Svetovne zdravniške 
organizacije, in smernicami za dobro 
klinično prakso (ICH-GCP), ki prav tako 
temeljijo na Helsinški deklaraciji.
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Upoštevane so tudi smernice Sveta 
mednarodnih organizacij medicinskih 
znanosti pri Svetovni zdravstveni 
organizaciji.

Or. en

Obrazložitev

Uredba EU mora biti v skladu z mednarodnimi pogodbami, kot so Konvencija o človekovih 
pravicah v biomedicini (1997), njen dodatni protokol o biomedicinskih raziskavah (2005) 
Sveta Evrope ter mednarodna Konvencija o otrokovih pravicah, ki jih je ratificiralo več držav 
članic EU.

Predlog spremembe 178
Richard Seeber

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. v 
celotni Uniji zagotoviti zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja ter hkrati varnost in pravice
udeležencev, in jih je zaradi obsega 
ukrepov lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

(66) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. v 
celotni Uniji zagotoviti zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja ter hkrati varnost, pravice in
dobrobit udeležencev, in jih je zaradi 
obsega ukrepov lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

Or. en

Obrazložitev

V skladu s členom 3 predlagane uredbe in členom 6 Helsinške deklaracije Svetovne 
zdravniške organizacije o etičnih načelih za zdravstvene raziskave, ki vključujejo ljudi (Seul, 
2008), je treba prednostno obravnavati varnost, pravice in dobro počutje posameznikov.
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Predlog spremembe 179
Alda Sousa

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. v 
celotni Uniji zagotoviti zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja ter hkrati varnost in pravice
udeležencev, in jih je zaradi obsega 
ukrepov lažje doseči na ravni Unije, lahko 
Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom 
subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o 
Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

(66) Ker države članice ne morejo 
zadovoljivo doseči ciljev te uredbe, tj. v 
celotni Uniji zagotoviti zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja ter hkrati varnost, pravice in
dobrobit udeležencev, in jih je zaradi 
obsega ukrepov lažje doseči na ravni Unije, 
lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z 
načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe 
o Evropski uniji. V skladu z načelom 
sorazmernosti iz navedenega člena ta 
uredba ne presega tistega, kar je potrebno 
za doseganje navedenega cilja –

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti s členom 3 predlagane uredbe.

Predlog spremembe 180
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Predlog uredbe
Uvodna izjava 66 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(66 a) Uredbo bi bilo treba oceniti in po 
potrebi revidirati vsakih pet let, da se 
zagotovi njena prilagodljivost. Stalno 
ocenjevanje je nujno, da bodo v 
prihodnosti v okviru nenehno se 
razvijajoče medicinske znanosti 
omogočene nadaljnje inovacije. Upravno 
breme veljavne direktive velja za omejitev 
znanosti in pravice pacientov do 
zagotovitve čim boljše oskrbe. Vpliv 
uredbe v smislu birokracije bi bilo zato 
treba redno spremljati, z ocenjevanjem pa 



PE506.158v01-00 70/70 AM\928644SL.doc

SL

bi se morala zagotoviti njena učinkovitost 
v smislu zakonodaje, ki bi podpirala
klinične raziskave. Posebno pozornost bi 
bilo treba nameniti stanju akademskih 
raziskav ter zagotovitvi, da birokracija ne 
bo preusmerjala sredstev od inovacij v 
akademskih raziskavah in da nove naloge, 
ki jih določa uredba, ne bodo negativno 
vplivale na privlačnost raziskovalne 
poklicne poti. Oceniti bi bilo treba tudi 
pomembnost javnega dostopa do 
informacij pri grajenju privlačnosti 
Evrope kot raziskovalnega okolja ter 
njegov vpliv na ravnovesje med varstvom 
podatkov posameznikov, intelektualno 
lastnino ter pogodbenimi, patentnimi in 
nematerialnimi pravicami. Prav tako bi 
bilo treba oceniti, ali uredba vpliva na to, 
da se namesto kliničnih preskušanj izvaja 
več eksperimentalnih zdravljenj, ki imajo 
nepredvidljive posledice za varnost 
pacientov in zanesljivost eksperimentalnih 
rezultatov. 
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