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Изменение 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване.
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил напълно информиран за естеството,
продължителността, значимостта, 
последствията и рисковете от 
клиничното изпитване, включително 
дали клиничното изпитване трябва 
да се преустанови, евентуалните 
алтернативи на лечение и всяка друга 
информация, както е предвидено в 
националното законодателство.
Информацията следва също така да 
се предоставя устно с възможност за 
задаване на въпроси и на субекта 
следва да се предоставя пълна 
информация в писмена форма, която 
той или тя може да задържи. На 
субекта следва да се предостави 
достатъчно време, за да обмисли 
своето решение. Предоставената 
информация и информираното 
съгласие се документират по 
подходящ начин. Ако субектът не е в 
състояние да пише, в изключителни 
случаи може да бъде дадено устно 
съгласие в присъствието най-малко на 
един безпристрастен свидетел, доверен 
на субекта. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

Следната информация следва да се 
обозначава системно на документа, с 
който се предоставя информирано 
съгласие:
a) регистрационният номер на 
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изпитването в портала на ЕС, и
б) удостоверение, че резултатите ще 
бъдат предоставени на портала на 
ЕС в рамките на една година след 
приключване на изпитването, заедно 
с указание за приблизителната дата.

Or. en

Обосновка

Предоставената информация на субектите следва да отговаря на необходимостта 
от информация на лицето. Повторно въвеждане и поддържане на минимални данни
във формуляра за информирано съгласие, посочен в Директива 2001/20/ЕО, с цел 
осигуряване на равни права на европейските граждани. „Безпристрастният 
свидетел“ следва да бъде идентифициран и да подпише формуляра за информирано 
съгласие за субекта.

Изменение 462
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информираното съгласие е в 
писмена форма, с дата и подпис, и се 
дава доброволно от субекта или от 
негов законен представител, след 
като той е бил надлежно 
информиран за естеството, 
значимостта, последствията и 
рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ 
начин. Ако субектът не е в състояние 
да пише, в изключителни случаи 
може да бъде дадено устно съгласие в 
присъствието най-малко на един 
безпристрастен свидетел. На субекта 
или на негов законен представител се 
предоставя копие от документа, с 
който е било дадено информираното 
съгласие.

1. Информацията в писмена форма,
предоставена на субекта и/или 
законния представител за целите на 
получаване на неговото информирано 
съгласие, е кратка, ясна, 
съдържателна и разбираема за 
неспециалисти. Тя следва да включва 
както медицинска, така и правна 
информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие. Следва 
да предоставя ясна и изчерпателна 
информация във връзка със 
средствата за правна защита и 
условията за достъп до система за 
обезщетение, в случай на наранявания 
по време на изпитването. 
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Or. en

Обосновка

Регламентът не може да изключва разпоредбите от Етичните препоръки на ЕК, 
които представляват най-новата и уместна разпоредба за педиатричните клинични 
изпитвания. Следва да се отчете съгласието на детето, така както е посочено в 
посочените по-горе европейски етични препоръки, издадени от Европейската комисия 
през 2008 г. С това се отменя формулировката „предполагаема воля на детето“, 
както е посочено в Директива 2001/20/ЕО. Участниците, на които са причинени 
вреди, срещат сериозни трудности при получаването на обезщетение поради различни 
национални регламенти, включително поради редица ограничения и условия.

Изменение 463
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, 
Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информираното съгласие е в писмена
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил изцяло и разбираемо информиран 
за естеството, значимостта, 
последствията и рисковете от 
клиничното изпитване и след 
получаване на съответната 
информация в писмена форма. То се 
документира по подходящ начин. Ако 
субектът не е в състояние да пише, в 
изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

Or. en
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Изменение 464
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел и самоличността на този 
безпристрастен свидетел се
регистрира. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

Or. en

Обосновка

Безпристрастният свидетел следва да бъде идентифициран и да подпише формуляра 
за информирано съгласие за субекта.

Изменение 465
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
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доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел, който е независим от 
изследователя. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

Or. fr

Изменение 466
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1a. Без да се засягат разпоредбите от 
член 28, когато клиничното 
изпитване поражда минимален риск, 
информираното съгласие може да се 
предостави устно при условие, че се 
документира надлежно в 
съответствие със 
законодателството на съответната 
държава членка;

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент не определя различните разпоредби за информиране и 
получаване на съгласието на субектите на клиничните изпитвания, за да се имат 
предвид специалното равнище на риск и тежестта, наложена от изследването. Като 
се има предвид, че това е „национален по същество“ въпрос, държавите членки следва 
да бъдат в състояние да опростят разпоредбите за получаване на съгласие за 
клинични опити, които създават минимален риск, при условие че съгласието на 
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субекта е надлежно документирано.

Изменение 467
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията в писмена форма,
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие, е 
кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие.

2. Информацията в писмена форма
следва да бъде предоставена на субекта 
и/или на законния представител преди 
получаването на неговото 
информирано съгласие. Тя следва да е 
кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие във всеки 
един момент от клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Информацията в писмена форма следва да бъде предоставена на субекта или на 
законния представител преди той да даде своето информирано съгласие. Правото на 
оттегляне на информираното съгласие следва да бъде възможно по всяко време, 
както е посочено в член 28, параграф 3.

Изменение 468
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Информацията в писмена форма, 
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие, е 

2. Информацията в писмена форма, 
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие е
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кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие.

представена на майчиния език на 
субекта и/или законния представител 
и е кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация, както и всякакви 
противоречиви етични въпроси, ако е 
необходимо. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие.

Or. pt

Изменение 469
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2а. Когато субектът даде съгласието 
си, той също така трябва да бъде 
информиран, че в базата данни на ЕС 
ще бъде публикувано обобщение на
резултатите от клиничното 
изпитване, както е посочено в член 
34, параграф 3, буква 2а). 

Or. fr

Изменение 470
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На субекта се осигурява 
възможността да получи допълнителна 
информация посредством звено за 
контакт.

3. На субекта се осигурява 
възможността и необходимите условия
да получи допълнителна информация
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Or. pt

Изменение 471
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. На субекта се осигурява 
възможността да получи допълнителна
информация посредством звено за 
контакт..

3. На субекта се осигурява 
възможността да получи информация
относно резултатите от 
клиничното изпитване, в което е 
участвал(а) след неговото 
приключване, освен ако субектът не 
уточни в някой момент от 
участието си, че не желае да бъде 
информиран. В случай, че се окаже не 
възможно да се установи контакт със 
субекта, публичното обявяване на 
резултатите посредством
подходящите бази данни или 
публикации следва да се счита за 
достатъчно. 

Or. en

Обосновка

Някои пациенти е възможно да не искат да научат резултатите от изпитването и 
тези искания трябва да се спазят. Освен това невинаги е възможно пациентите да 
бъдат информирани за резултатите, тъй като резултатите могат да са налични 
само, когато определен пациент вече не се проследява. Освен това няма гаранция, че 
пациентът дори живее в същата държава или на същия континент, както по време 
на изпитването. При тези обстоятелства публикуването на резултати от 
изпитването следва да е достатъчно.

Изменение 472
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3а. Ако субектът е изискал 
информация относно резултатите 
от клиничното изпитване, в което е
участвал, те следва да му бъдат 
предоставени след като бъдат 
представени на разположение.

Or. en

Изменение 473
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3а. В случай на клинични изпитвания, 
чиито методологични изисквания не 
съответстват на разпоредбите за 
получаване на съгласие, протоколът 
може да постановява, че не трябва да 
се търси съгласие и че информацията 
се предоставя колективно, когато
клиничното изпитване отговаря на 
всички условия, посочени по-долу:
а) изпитваните лекарствени 
продукти са разрешени;
б) съгласно условията на протокола 
изпитваните лекарствени продукти 
се използват в съответствие с 
условията на разрешението за 
продажба или употребата им е 
подкрепена от публикувани данни 
и/или препоръки за стандартно 
лечение, издадени от научни 
организации или официални органи;
в) допълнителните процедури за 
диагностика или мерки и процедури за 
мониторинг пораждат само 
минимален допълнителен риск или 
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допълнителна тежест;
г) издадено е благоприятно становище 
от комитета по етика във връзка с 
протокола;
д) засегнатото лице, след като е 
информирано, не възразява;
е) изследването съответства на 
целта за опазване на общественото
здраве.

Or. fr

Обосновка

Клиничните изпитвания, извършени в клъстери, подлежат на специални 
методологични изисквания, които не съответстват на изискването за информиране 
на всеки един субект поотделно и получаване на тяхното съгласие. Въпреки това 
опитите от този вид са основна мярка за обществено здраве (например борбата с 
вътреболнични мултиустойчиви бактериални инфекции посредством избирателно 
храносмилателно обеззаразяване в болници, избрани на случаен принцип в рамките на 
клъстерите).

Изменение 474
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информираното съгласие на законния 
представител е получено, като то
представлява предполагаемата воля на 
субекта;

a) информираното съгласие на законния 
представител е получено; съгласието
представлява предполагаемата воля на 
субекта и може да се оттегли по всяко 
време без това да бъде в ущърб на 
субекта;

Or. en

Обосновка

Равнището на защита на недееспособните субекти при никакви обстоятелства не 
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следва да се понижава. Следователно следва да се придържаме към формулировката в 
Директива 2001/20 ЕО.

Изменение 475
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) недееспособният субект е получил 
подходяща информация от гледна точка 
на неговата способност да разбере в 
какво се състои изпитването, рисковете 
и ползите;

б) недееспособният субект е получил 
подходяща информация от гледна точка 
на неговата способност да разбере в 
какво се състои изпитването, рисковете 
и ползите от изследователя и/или 
негов представител в съответствие 
със законодателството на 
съответната държава членка; ;

Or. fr

Обосновка

На практика изследователят може да повери на лекар, който го представлява, 
задачата да информира и да получава съгласие от лицето, което ще бъде субект на 
изследването или от законния му/ѝ представител. Във Франция например този подход 
е разрешен от закона.

Изменение 476
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е отчетено

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, се следи от 
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от изследователя; изследователя;

Or. en

Обосновка

С предложението за изменение се гарантира, че отказът на недееспособен субект се 
следи от изследователя. В противен случай се нарушават основните права на 
недееспособния субект съгласно член 3 във връзка с член 8 от Европейската конвенция 
за правата на човека и член 1 във връзка с член 3, параграф 1 от Хартата на 
основните права, всеки от които във връзка с член 6, параграфи 1 и 3 от Договора за 
ЕС.

Изменение 477
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е отчетено 
от изследователя;

в) изследователят разглежда
изричното желание на недееспособния 
субект, който е в състояние да си 
състави мнение и да прецени тази 
информация, да откаже участие или да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, без да посочва причина за 
това и без да се поема отговорност 
или да се търси компенсация за 
вредите, нанесени от субекта или 
неговия законен представител в 
резултат на оттеглянето;

Or. es

Изменение 478
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е отчетено
от изследователя;

в) изричното желание на 
недееспособния субект, който е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е надлежно 
взето предвид от изследователя;

Or. en

Изменение 479
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) това изследване е свързано пряко със 
заболяване на субекта, при което 
съществува опасност за живота или 
инвалидизиране;

е) това изследване е свързано пряко със 
заболяване, при което съществува 
опасност за засегнатото лице;

Or. fr

Обосновка

Член 30 се отнася до пациенти, които не са в състояние да дадат съгласието си, тъй 
като страдат от заболяване, което засяга когнитивните им функции. Състояния от 
този вид не са същите като извънредните ситуации, посочени в член 32 и не следва да 
бъдат посочени в този член. Днес прилагателното „инвалидизиране“ (в смисъл на 
„отслабване“) се използва рядко във Франция. Членът следва да се отнася само до 
болестно състояние, „при което съществува опасност за засегнатото лице “ и което 
предотвратява даването на съгласие.

Изменение 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 30 — параграф 1 — буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) налице са основания да се очаква, че 
участието в клиничното изпитване ще 
донесе полза за недееспособния субект, 
която надхвърля рисковете, или няма да
доведе до никакъв риск.

з) налице са основания да се очаква, че 
участието в клиничното изпитване ще 
донесе полза за недееспособния субект, 
която надхвърля рисковете, или 
единствено ще доведе до минимален
риск.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент се прилага единствено за клинични опити, които са 
свързани с риск (независимо дали той минимални или по-голям от минимални). То не се 
прилага за неинтервенционно изследване, което по своето естество не поражда риск.

Изменение 481
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

за) комитетът по етика с експертен 
опит по отношение на съответната 
болест и засегнатата популация 
пациенти, или след провеждане на 
консултация по клинични, етични и 
психосоциални въпроси в областта на 
съответната болест и съответната 
група лица е одобрил протокола;

Or. en

Обосновка

Равнището на защита на недееспособните субекти при никакви обстоятелства не 
следва да се понижава. Следователно ние следва да се придържаме към 
формулировката, посочена в 2001/20 ЕО.
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Изменение 482
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

зa) дееспособен субект не е на 
разположение за извършване на 
клиничен опит.

Or. en

Обосновка

Според декларация на Световната медицинска асоциация от Хелзинки относно 
етичните принципи при биомедицински изследвания, включващи човешки същества, 
клиничните изпитвания следва да се извършват изключително върху дееспособни 
субекти. Само ако тези субекти не са на разположение, клиничните изпитвания 
могат да се извършват върху недееспособни субекти.

Изменение 483
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2а. Недееспособното лице и неговият
законен представител могат да 
оттеглят своето съгласие по всяко 
време без да посочват причина и без да 
се поема отговорност или без да се 
търси компенсация за вредите, 
нанесени от субекта или неговия 
законен представител в резултат на 
оттеглянето.

Or. es
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Изменение 484
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информираното съгласие на законния 
представител е получено, като то 
представлява предполагаемата воля на 
малолетното или непълнолетно лице;

а) информираното съгласие на законния 
представител или представители е
получено, като то представлява 
предполагаемата воля на малолетното 
или непълнолетно лице;

Or. fr

Изменение 485
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информираното съгласие на законния 
представител е получено, като то 
представлява предполагаемата воля 
на малолетното или непълнолетно 
лице;

a) информираното съгласие в писмена 
форма на законния представител е 
получено;

Or. en

Обосновка

Регламентът не може да изключи разпоредбите, определени от етичните препоръки 
на ЕК, които представляват най-новата и уместна разпоредба за педиатрични 
клинични изпитвания. Следва да се разглежда съгласието на детето, както е 
установено от посочените по-горе Европейски етични препоръки, издадени от 
Европейската комисия през 2008 г. Това замества формулировката „предполагаема 
воля на детето“, посочена в Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 486
Andrés Perelló Rodríguez
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

aa) информираното и изрично 
съгласие на малолетното лице е 
получено, когато то е на възраст 12 и 
повече години,

Or. es

Изменение 487
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) малолетното или непълнолетното 
лице е получило цялата информация, 
която е от значение във връзка с 
изпитването, рисковете и ползите по 
начин, адаптиран към неговата възраст 
и зрелост, от специалисти, които са 
обучени за работа с деца или имат опит 
в тази област;

б) малолетното или непълнолетното 
лице е получило цялата информация, 
която е от значение във връзка с 
изпитването, рисковете и ползите по 
начин, адаптиран към неговата възраст 
и зрелост, от лекар (изследователя или 
член на екипа от изпитването), който 
е обучен за работа с деца или има опит в 
тази област;

Or. en

Обосновка

Само лекар разполага с необходимите научни знания и опит, за да информира 
подробно субектите относно рисковете и неудобствата на клиничното изпитване.
Следователно информираното съгласие трябва да се извършва от член на екип за 
клинично проучване, който е квалифициран лекар.

Изменение 488
Andrés Perelló Rodríguez
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време е надлежно 
взето предвид от изследователя в 
съответствие с неговата възраст и 
зрелост;

в) изследователят надлежно взема 
предвид, в съответствие с възрастта 
и зрелостта на съответното 
малолетно или непълнолетно лице,
изричното желание на малолетното или 
непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, без да 
посочва причина и без да се поема 
отговорност или без да се търси 
компенсация за вредите, нанесени от 
субекта или неговия законен 
представител в резултат на 
оттеглянето;

Or. es

Изменение 489
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е надлежно 
взето предвид от изследователя в 
съответствие с неговата възраст и 
зрелост;

в) получено е одобрението на
малолетното или непълнолетното лице, 
което е в състояние да си състави 
мнение и да прецени тази информация, 
да откаже участие или да се оттегли от 
клиничното изпитване по всяко време, в 
съответствие с неговата възраст и 
зрелост;

Or. en
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Обосновка

Регламентът не може да изключи разпоредбите, определени от етичните препоръки 
на ЕК, които представляват най-новата и уместна разпоредба за педиатрични 
клинични изпитвания. Следва да се разглежда съгласието на детето, както е 
установено от посочените по-горе Европейски етични препоръки, издадени от 
Европейската комисия през 2008 г. Това замества формулировката за „предполагаема 
воля на детето“, посочена в Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 490
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време е надлежно 
взето предвид от изследователя в 
съответствие с неговата възраст и 
зрелост;

в) изричното желание на детето да 
откаже участие или да се оттегли от 
клиничното изпитване по всяко време е 
надлежно взето предвид от 
изследователя в съответствие с неговата 
възраст и зрелост; изследователят 
действа в интересите на защита на 
правата на детето;

Or. sl

Обосновка

Член 1 от Конвенцията на ООН за правата на детето определя детето като всяко 
човешко същество на възраст под 18 години, освен ако съгласно закона, приложим за 
детето, пълнолетието настъпва по-рано.

Изменение 491
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, 
Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време е надлежно 
взето предвид в съответствие с 
неговата възраст или зрелост;

в) изричното желание на малолетното 
или непълнолетното лице, което е в 
състояние да си състави мнение и да 
прецени тази информация, да откаже 
участие или да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е надлежно 
взето предвид от изследователя;

Or. en

Обосновка

Равнището на защита на недееспособните субекти при никакви обстоятелства не 
следва да се понижава. Следователно ние следва да се придържаме към 
формулировката, посочена в 2001/20/ЕО.

Изменение 492
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) това изследване е от съществено 
значение за валидирането на данните, 
получени от клинични изпитвания 
върху хора, които са в състояние да 
дадат информирано съгласие, или чрез 
други методи на изследване;

заличава се

Or. fr

Изменение 493
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 — параграф 1 — буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) от клиничното изпитване произтичат 
някои преки ползи за групата пациенти.

з) от клиничното изпитване произтичат 
някои преки ползи за категорията
пациенти, засегнати от изпитването.

Or. fr

Обосновка

„Категория“ е по-подходящ термин.

Изменение 494
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 31 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

з) от клиничното изпитване 
произтичат някои преки ползи за 
групата пациенти.

з) целта на клиничното изпитване е 
да подобри управлението на 
състоянието на субекта или 
свързаните с това проблеми 
(например по-добро качество на 
живот).

Or. en

Обосновка

Клиничното изпитване не може да гарантира полза. Клинични изпитвания, които 
изпитват хипотезата, че един подход превъзхожда друг, в крайна сметка могат, за 
съжаление, да доведат до отрицателен резултат.

Изменение 495
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква з а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

зa) системата за 
застраховане/обезщетение включва 
специални разпоредби, свързани с 
дългосрочните въздействия върху 
развитието на детето;

Or. en

Изменение 496
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Horst 
Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 31 – точка 1 – буква зб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

зб) съответните научни насоки на 
Агенцията са спазени;

Or. en

Обосновка

Равнището на защита на недееспособните субекти при никакви обстоятелства не 
следва да се понижава. Следователно ние следва да се придържаме към 
формулировката, посочена в 2001/20/ЕО.

Изменение 497
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква з в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

зв) изпитването не копира други 
изпитвания въз основа на същата 
хипотеза и се използват 
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формулировки, подходящи за 
възрастта;

Or. en

Изменение 498
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Anja Weisgerber, Paolo Bartolozzi, Zofija 
Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard 
Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква з г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

зг) комитетът по етика с експертен 
педиатричен опит или след 
провеждане на консултация по 
клинични, етични и психосоциални 
проблеми в областта на 
педиатрията, е одобрил настоящия 
протокол;

Or. en

Обосновка

Равнището на защита на недееспособните субекти при никакви обстоятелства не 
следва да се понижава. Следователно ние следва да се придържаме към 
формулировката, посочена в 2001/20/ЕО.

Изменение 499
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква зд) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

зд) приема се ограничителна употреба 
на плацебо, а ако е приложимо се 
създава специален съвет за 
мониторинг на безопасността на 
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данните („СМБД“);

Or. en

Изменение 500
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1а. Без да се засяга член 31, параграф 
1, съгласно който клиничното 
изпитване поражда минимален риск и 
съгласието на второто лице с 
родителски права не може да бъде 
дадено в рамките на период, който 
съответства на методологичните 
изисквания на изследването, и при 
условие, че е издадено благоприятно 
етично становище, клиничното 
изпитване на непълнолетното или 
малолетното лице може да се проведе 
със съгласието на присъстващото 
лице с родителски права.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент не предвижда различни мерки за получаване на съгласие, 
които вземат предвид специфичното равнище на риска и тежестта, породени от 
изследването. Държавите членки следва да бъдат в състояние да опростяват 
условията за получаване на съгласие за клинични изпитвания, които пораждат 
минимален риск за малолетните или непълнолетните лица, когато не е възможно 
(като се има предвид времевата неотложност) да се изчака пристигането на второ 
лице с родителски права, и при условие, че е издадено благоприятно етично 
становище.

Изменение 501
Andrés Perelló Rodríguez
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Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Малолетното или непълнолетно лице 
взема участие в процедурата за даване 
на съгласие по начин, съобразен с 
неговата възраст и зрелост.

2. Малолетното или непълнолетно лице 
взема участие в процедурата за даване 
на съгласие по начин, съобразен с 
неговата възраст и зрелост. 
Малолетните и непълнолетните 
лица, които са на възраст 12 и повече 
години, трябва също така да дадат 
своето информирано и изрично 
съгласие за участие в изпитването.

Or. es

Изменение 502
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2а. Ако по време на клинично 
изпитване на малолетното или 
непълнолетното лице навършва
пълнолетие, както е определено в 
законодателството на съответната 
държава членка, следва да се получи 
неговото изрично информирано 
съгласие преди изпитването да 
продължи.

Or. fr

Изменение 503
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2а. Малолетното или 
непълнолетното лице и неговия 
законен представител могат да 
оттеглят своето съгласие по всяко 
време без да посочват причина и без да 
се поема отговорност или да се търси 
компенсация за вреда, причинена от
малолетното или непълнолетното 
лице или от неговия законен 
представител в резултат на 
оттеглянето.

Or. es

Изменение 504
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 31a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 31a
Клинични опити върху субекти от 

други уязвими групи от населението
1. Клинично изпитване върху субекти 
от други уязвими групи от 
населението може да се провежда 
само ако в допълнение към условията, 
определени в член 28, е изпълнено 
всяко едно от следните условия:
а) съответният субект е получил 
цялата съответна информация от 
професионалисти, обучени или с опит 
в работата с тази група, във връзка с 
изпитването, рисковете и ползите;
б) изследователят счита изричното 
желание на съответния субект да
откаже участие в изпитването, или 
да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, без да се 
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посочва причина и без се търси 
отговорност или да се търси 
компенсация за вреда, причинена от 
субекта вили неговия законен 
представител резултат на 
оттеглянето;
в) не е предоставен никакъв стимул, 
нито финансова изгода, освен 
възнаграждението за участие в 
клиничното изпитване;
г) това изследване или е свързано 
пряко със заболяването, от което 
съответния субект страда, или е 
релевантно за уязвимата група от
населението, към която субектът 
принадлежи; 
д) клиничното изпитване има за цел 
да сведе до минимум болката, 
дискомфорта, страха и всякакъв друг 
предвидим риск, свързан с болестта и 
етапа на развитие, а пределният риск 
и степента на причинения физически
дискомфорт са изрично определени и 
непрекъснато наблюдавани;
е) от клиничното изпитване 
произтичат някои преки ползи за 
групата пациенти, към която 
субектът принадлежи (например
подобряване на качеството на 
живот).
2. Субектът следва да участва в 
процедурата по даване на съгласие 
през цялото време.
3. Субектът може да оттегли своето 
съгласие по всяко време, без да посочва 
причина и без поема отговорност или 
да бъде търсена компенсация за вреда, 
причинена от субекта в резултат на 
оттеглянето.

Or. es
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Изменение 505
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 28, 
параграф 1, букви в) и г), член 30, 
параграф 1, букви а) и б) и член 31, 
параграф 1, букви а) и б) информирано 
съгласие може да бъде получено след 
началото на клиничното изпитване с цел 
продължаване на клиничното изпитване, 
а информация за клиничното изпитване 
може да бъде предоставена след 
началото на клиничното изпитване, 
само ако е изпълнено всяко едно от 
следните условия:

1. Чрез дерогация от член 28, 
параграф 1, букви в) и г), член 30, 
параграф 1, букви а) и б) и член 31, 
параграф 1, букви а) и б) информирано 
съгласие , посочено в член 29, параграф 
1, следва да се получи възможно най-
скоро след началото на клиничното 
изпитване с цел продължаване на 
клиничното изпитване, а информация за 
клиничното изпитване следва да се 
предостави след началото на 
клиничното изпитване, само ако е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия:

Or. fr

Основание

За предпочитане е съгласие за продължаване на изпитването да се търси веднага след 
като участникът е отново в състояние да даде съгласие и, в най-добрия случай, преди 
изпитването да достигне своя край.

Изменение 506
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поради спешността на ситуацията в 
резултат на внезапно настъпило 
животозастрашаващо състояние или 
друго внезапно настъпило сериозно 
заболяване ,е невъзможно да се получи 
предварително информирано съгласие 
от субекта и е невъзможно да се 

а) поради спешността на ситуацията е 
невъзможно да се получи 
предварително информирано съгласие 
от субекта и е невъзможно да се 
предостави предварителна информация 
на субекта;
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предостави предварителна информация 
на субекта;

Or. fr

Изменение 507
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поради спешността на ситуацията в 
резултат на внезапно настъпило 
животозастрашаващо състояние или 
друго внезапно настъпило сериозно 
заболяване е невъзможно да се получи 
предварително информирано съгласие 
от субекта и е невъзможно да се 
предостави предварителна информация 
на субекта;

а) поради спешността на ситуацията в 
резултат на внезапно настъпило 
животозастрашаващо състояние или 
друго внезапно настъпило сериозно 
заболяване е невъзможно да се получи 
предварително информирано съгласие 
от субекта или от негов законен 
представител (родител или 
настойник) и е невъзможно да се 
предостави предварителна информация 
на субекта или на неговия законен 
представител (родител или 
настойник);

Or. en

Изменение 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) няма законен представител; б) съгласието на законния
представител не може да бъде дадено в 
рамките на период, който 
съответства на методологичните 
изисквания на изследването;

Or. fr
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Обосновка

По отношение на съгласието за клинични проучвания при извънредни ситуации, 
условието, свързано с липсата на законен представител следва да бъде заличено. 
Всичко друго би представлявало крачка назад в някои държави членки. Например 
френското законодателство предвижда започването на съдебен процес без 
предварителното съгласие на членовете на семейството, дори ако съгласието е 
действително представено, когато може да възникне животозастрашаваща 
ситуация (сърдечен удар).

Изменение 509
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) преди това субектът не е представил 
възражения, известни на изследователя;

в) преди това субектът или законният 
представител не е представил 
възражения, известни на изследователя;

Or. en

Изменение 510
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изследването е пряко свързано със 
заболяване, вследствие на което е 
невъзможно да се получи 
предварително информирано съгласие 
и да се предостави предварителна 
информация;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Извънредна ситуация не винаги е причината, поради която не може да бъде получено
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съгласие. Например изследванията в състояние на шок могат уместно да включват 
пациенти, които са в интензивното отделение, и които поради тази причина не са в 
състояние да дадат съгласие (защото са в кома или са упоени). Буквален прочит на 
този член може да попречи този вид изследвания да продължи.

Изменение 511
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клиничното изпитване представлява
минимален риск и води до минимална 
тежест за субекта. .

д) налице са основания да се очаква, че 
участието в клиничното изпитване ще 
донесе полза за недееспособния 
субект, която надхвърля рисковете, 
или единствено ще доведе до
минимален риск.

Or. fr

Обосновка

Philippe Juvin приветства факта, че според предложението за регламент в 
извънредни ситуации се предвижда дерогация от изискването за предварително 
изискване за съгласие на пациента за участие в клинични изпитвания. Въпреки това 
прилагането на тази дерогация за изпитванията, които единствено представляват 
минимален риск е твърде ограничително и би било крачка назад за някои държави 
членки. На практика, това ще изключи много форми на научни изследвания във връзка 
с реанимация и иновативни продукти.

Изменение 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клиничното изпитване представлява 
минимален риск и води до минимална 
тежест за субекта.

д) клиничното изпитване представлява 
минимален риск и води до минимална 
тежест за субекта, въпреки че това 
трябва да се прецени според 
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съществуващото заболяване.

Or. fi

Изменение 513
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клиничното изпитване представлява 
минимален риск и води до минимална 
тежест за субекта.

д) комитетът по етика 
положително оценява факта, че 
следва да се очаква пряка полза за 
пациента от клиничното изпитване, 
както и факта, че клиничното 
изпитване представлява минимален 
риск и води до минимална тежест за 
субекта.

Or. en

Обосновка

Отговорният комитет по етика следва да оценява пряката полза от клиничното 
изпитване за пациента.

Изменение 514
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на недееспособни 
субекти и малолетни и непълнолетни 
лица информираното съгласие, 
посочено в параграф 1, се получава 
възможно най-бързо от законния 

а) по отношение на недееспособни 
субекти и малолетни и непълнолетни 
лица информираното съгласие, 
посочено в параграф 1, се получава 
възможно най-бързо от законния 
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представител, а информацията, 
посочена в параграф 1, се предоставя 
възможно най-бързо на субекта;

представител, а информацията, 
посочена в параграф 1, се предоставя 
възможно най-бързо на субекта от 
изследователя или негов 
представител;

Or. fr

Обосновка

На практика изследователят може да повери на лекар, който го представлява, 
задачата да информира и да получава съгласие от лицето, което ще бъде субект на 
изследването или от законния му представител. Във Франция например, този подход е 
разрешен от закона.

Изменение 515
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат разпоредбите, 
посочени в параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, следва да се 
гарантира придържане към 
националното законодателство във 
връзка с недееспособните и/или 
уязвими лица, и предприети мерки във 
връзка с това. 

Or. fr

Изменение 516
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Ако субектът, или, където е 
приложимо, неговият законен 
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представител не дадат съгласието си 
за продължаване на изследването, 
субектът трябва да се информира, че 
може да възразява срещу 
използването на данните, получени 
преди отказа да се даде съгласие.

Or. fr

Обосновка

В интерес на безопасността на субекта и надеждността на данните, Philippe Juvin 
предлага включване на допълнителна разпоредба, която задължава изследователя или 
неговия представител да питат субекта или, където е приложимо, неговия 
представител, дали не възразяват срещу използването на данните.

Изменение 517
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 33 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомление за започване на 
клиничното изпитване и за 
приключване на набирането на 
субекти

Уведомление за започване на 
клиничното изпитване 

Or. en

Изменение 518
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това уведомление се извършва в срок от 
15 дни от започването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.

Това уведомление се извършва в срок от 
30 дни от започването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.
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Or. fr

Изменение 519
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Спонсорът уведомява всяка 
засегната държава членка за края на 
набирането на субекти за клинично 
изпитване в тази държава членка 
чрез портала на ЕС.

заличава се

Or. en

Изменение 520
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението се извършва в 
рамките на 15 дни от края на 
набирането на субекти. В случай на 
възобновяване на набирането на 
субекти се прилага параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 521
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението се извършва в рамките 
на 15 дни от края на набирането на 
субекти. В случай на възобновяване на 
набирането на субекти се прилага 
параграф 1.

Уведомлението се извършва в рамките 
на 30 дни от края на набирането на 
субекти. В случай на възобновяване на 
набирането на субекти се прилага 
параграф 1.

Or. fr

Изменение 522
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Преди началото си всички 
клинични изпитвания следва да се 
регистрират в базата данни, посочена 
в настоящия регламент. 
Предоставената информация включва 
началната дата и крайната дата на 
набирането на субекти.

Or. en

Изменение 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приключване на клиничното изпитване, 
преждевременно прекратяване на 
клиничното изпитване

Приключване на клиничното изпитване, 
преждевременно прекратяване на 
клиничното изпитване и представяне 
на резултатите

Or. en
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Обосновка

Изясняване на заглавието, за да се приведе в съответствие със съдържанието на 
члена.

Изменение 524
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това уведомление се извършва в срок от 
15 дни от приключването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.

Това уведомление се извършва в срок от 
90 дни от приключването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.

Or. en

Обосновка

Понастоящем срокът е 90 дни; няма причина уведомлението за нормалното 
приключване на изпитването да се сведе до по-кратък срок и 15 дни представляват 
сериозно ограничение за спонсора, ако изпитването се провежда в много държави 
членки.

Изменение 525
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомлението се извършва в рамките 
на 15 дни от приключването на 
клиничното изпитване.

Уведомлението се извършва в рамките 
на 90 дни от приключването на 
клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

Понастоящем срокът е 90 дни; няма причина уведомлението за нормалното 
приключване на изпитването да се сведе до по-кратък срок и 15 дни представляват 
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сериозно ограничение за спонсора, ако изпитването се провежда в много държави 
членки.

Изменение 526
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това уведомление се извършва в срок от 
15 дни от приключването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.

Това уведомление се извършва в срок от 
30 дни от приключването на клиничното 
изпитване, което има отношение към 
тази държава членка.

Or. fr

Изменение 527
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

В рамките на две години от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

Приключването на клиничното 
изпитване се разглежда като 
приключване на периода, през който 
последният субект, включен в 
клиничното изпитване, е субект на 
наблюдение.

Or. fr

Изменение 528
Alda Sousa
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване, 
независимо дали резултатите са 
положителни или отрицателни и 
неопределени.

Or. en

Обосновка

За доверието на пациентите, независимо дали резултатите са положителни или 
отрицателни и неопределени, следва да бъдат направени обществено достояние.

Изменение 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване или преустановяването на 
разработването на лекарствен 
продукт, спонсорът предоставя в базата 
данни на ЕС обобщение на 
положителните и/или 
отрицателните резултати от 
клиничното изпитване, както е 
определено в приложение IIIa. До 
публикуването на обобщението на 
резултатите в съответствие с 
разпоредбите на този параграф, то 
следва да е достъпно само за 
компетентните органи на 
съответните държави членки.
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Or. en

Обосновка

Съдържанието на обобщението на резултатите следва да бъде по-подробно. За тази 
цел се предлага ново приложение, определящо съдържанието на обобщението, което 
следва да бъде представено. Следва също да се поясни, че както положителните, 
така и отрицателните резултати се представят и публикуват впоследствие.

Изменение 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване, 
доклада от клиничното изследване и 
целия набор от данни на клиничното 
изпитване. Тези елементи се 
предоставят за обществен достъп 
чрез базата данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

Неразкриването на резултатите от клиничните изпитвания под формата на 
необработени клинични данни и доклади от клиничните изследвания, намалява обема 
на научните знания, води до отклонение от публикуването (отрицателни резултати 
не се публикуват), до неточно понятие за ефективност на медицината и до ненужно 
дублиране на клиничните изпитвания. Докладите от клиничните изследвания вече 
придружават клиничните изпитвания и не представляват допълнителна 
административна тежест. Докладите от клиничните изследвания не съдържат 
лични данни на пациента (анонимни), нито поверителна търговска информация.

Изменение 531
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС всички резултати
от това изпитване, както 
положителни, така и отрицателни.
Резултатите от клиничните 
изпитвания, които са оттеглени или 
прекратени, следва също така да се 
предоставят, наред с причините защо 
са били оттеглени или прекратени.

Or. es

Обосновка

Важно е всички резултати от клиничното изпитване да бъдат известни. 
Отрицателните клинични изпитвания или изпитванията, които са оттеглени, дават 
изключително полезна информация, и трябва да е възможно хората да се осведомяват
за и да използват тази информация.

Изменение 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС и в обществената 
база данни EudraPharm обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

Or. en
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Обосновка

С оглед на прозрачността, задължение да се публикуват резултатите от клинични 
изпитвания в базата данни EudraPharm следва да се въведе и прилага.

Изменение 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС всички резултати и 
всички подкрепящи данни от 
клиничното изпитване под формата на 
цялостен доклад от клиничното 
изследване; докладът следва да 
позволява лесно търсене.

Or. en

Обосновка

Пациентите и здравите доброволци се записват в клинични изпитвания и понякога се 
подлагат на големи рискове, за да подпомогнат напредъка на науката. Поради тази 
причина данните и резултатите, генерирани при клиничните изпитвания, 
принадлежат на широката общественост и следва да са публично достъпни. Пълната 
прозрачност и достъпът до резултатите от клиничното изпитване и данните също 
така ще позволят на независими изследователи да провеждат полезен метаанализ и 
произволно избрани изпитвания.

Изменение 534
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Обобщението на резултатите от 
клиничното изпитване, посочено в 
първа алинея от настоящия параграф, 
се публикува от Комисията в базата 
данни на ЕС и е достъпен за 
обществеността. Обобщението 
обхваща всички въпроси, посочени в 
приложение III към този регламент. 
Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85 с цел 
изменение на съставните елементи 
от обобщението.

Or. fr

Изменение 535
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче по научни съображения не 
е възможно да се представи обобщение 
на резултатите в рамките на една 
година, обобщението на резултатите се 
представя веднага след като то е на 
разположение. В този случай в 
протокола се уточнява кога резултатите 
ще бъдат представени, заедно с 
обяснение.

 Когато обаче по научни съображения 
не е възможно да се представи 
обобщение на резултатите в рамките на 
две години, обобщението на резултатите 
се представя веднага след като то е на 
разположение. В този случай в 
протокола се уточнява кога резултатите 
ще бъдат представени, заедно с 
обяснение.

Or. fr

Изменение 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче по научни съображения не 
е възможно да се представи обобщение 
на резултатите в рамките на една 
година, обобщението на резултатите
се представя веднага след като то е на 
разположение. В този случай в 
протокола се уточнява кога 
резултатите ще бъдат представени, 
заедно с обяснение.

Когато обаче по обосновани научни 
съображения не е възможно да се 
представи цялостния доклад от 
изследването с всички резултати и 
всички подкрепящи данни в рамките на 
една година, то се представя веднага 
след като то е на разположение. В този 
случай в протокола се уточнява кога
цялостният доклад от клиничното 
изследване с всички резултати и 
всички подкрепящи данни ще бъдат 
представени, заедно с обосновка. 
Предоставя се обществен достъп до 
обосновката в базата данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

За целите на прозрачността и повишаването на общественото доверие в процеса, 
обяснението за забавяне в публикуването на резултатите и подкрепящите данни 
трябва да бъде надлежно обосновано и предоставено за обществен достъп в базата 
данни на ЕС от спонсора.

Изменение 537
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към обобщението, 
посочено в член 34, параграф 3 и 
приложение IIIa към този регламент, 
базата данни на ЕС съдържа 
обобщение на резултатите, 
представени с термини, които са 
лесно разбираеми за неспециалист.

Or. fr
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Изменение 538
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че спонсор не спазва 
задълженията, посочени в параграф 3, 
се налагат финансови санкции от 
страна на съответните държави 
членки. Комисията изготвя насоки за 
държавите членки относно 
последователното прилагане на 
такива финансови санкции.

Or. en

Изменение 539
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За защита на личните данни и 
поверителната търговска 
информация и в рамките на 
разпоредбите на член 78, параграф 3, 
обобщението на резултатите от 
клинично изпитване, предназначено за 
получаване на разрешение за 
търговия, се оповестява публично 30 
дни след датата на разрешението за 
търговия или една година след 
приключването на клиничното 
изпитване в случай на 
преустановяването на 
разработването на продукти.

Or. en
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Обосновка

Резултатите от всички клинични изпитвания се публикуват своевременно. Това 
публикуване позволява информация за обществеността, пациентите и 
изследователите относно заключенията от клиничното изпитване, без да бъде 
възпрепятствана конкурентоспособността на европейските медицински изследвания. 
Периодът на публикуване на тези резултати е важен, за да се избегне нелоялна 
конкуренция, която ще подкопае конкурентоспособността на европейските 
медицински изследвания.

Изменение 540
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинеи 2 а и 2 б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За лекарствени продукти, за които е 
предоставено разрешение за търговия 
или за които процесът на вземане на 
решения относно заявление за 
разрешение за търговия е приключил, 
спонсорът предоставя в базата данни 
на ЕС доклада от клиничното 
изследване от клиничното изпитване.
Комисията, в сътрудничество с 
Агенцията, се упълномощава да 
приема делегирани актове съгласно 
раздел член 85, по отношение на 
обществения достъп до доклада от 
клиничното изследване или други 
свързани данни за клиничното 
изпитване, за да се определят 
правилата на ангажимента, 
форматите на клиничните данни и 
практиката на добрия анализ.

Or. en

Обосновка

От ноември 2010 г., съгласно действащото законодателство на ЕС в областта на 
обществения достъп до документи, Европейската агенция по лекарствата е пуснала 
над 1,5 млн. страници данни за клинични изпитвания в отговор на свързани с 
безопасността искания и понастоящем работи относно проактивното публикуване 
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на данни за клиничните изпитвания на лекарства, след като процесът на вземане на 
решения относно заявление за европейско разрешение за търговия е приключил. Ето 
защо допълнителни разпоредби за публикуването на данни за клинично изпитване 
следва да се приемат в тясно сътрудничество с Агенцията, след като продукт е 
получил разрешение за търговия.

Изменение 541
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай, че спонсор не спазва 
задълженията, посочени в параграф 3, 
и при липсата на бъдеща и подходяща 
обосновка, предоставена на 
съответните държави членки чрез 
портала, се налагат финансови 
санкции от страна на съответните 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Може да има случаи, при които е налице подходяща приемлива обосновка; следва да 
има най-малкото възможност тя да бъде разгледана преди да се наложат санкции. 
Считаме, че такива случаи ще останат изолирани – може да е подходящо спонсорът 
да има възможност да се свърже с докладчика, за да провери дали обосновката е 
приемлива. Такива изолирани случаи могат да бъдат допълнително обсъждани на 
форум от държавите членки с цел постигането на съгласуваност.

Изменение 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на неизпълнение от 
страна на спонсора на задължението, 
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посочено в параграф 3, засегнатата 
държава членка налага 
хармонизирани глоби. Размерът на 
глобата е до 7 000 EUR за първите 
30 дни на неизпълнение и до 7 000 EUR 
за всеки следващ ден забава до 
изпълнение на задължението.

Or. en

Обосновка

Системата от санкции ще предостави на държавите членки инструмент за 
насърчаване, за да се гарантира изпълнение от страна на спонсорите на 
задължението да оповестяват публично резултатите си. САЩ също така имат 
система от санкции (10 000 щатски долара за първите 30 дни и 10 000 за всеки 
следващ ден).

Изменение 543
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване.

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване, удължена, за да включва 
периода, през който участниците в 
клиничните изпитвания подлежат 
на наблюдение съгласно условията на 
протокола, се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване.

Or. fr
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Изменение 544
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване.

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване. След 12 месеца от 
временното спиране, и при липсата 
на подходяща бъдеща обосновка, 
предоставена на съответните 
държави членки, данните от 
клиничното изпитване се 
предоставят в базата данни на ЕС, 
макар и в непълен вид. Причините за 
ранно приключване на клинично 
изпитване се публикуват в базата 
данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

Може да има случаи, при които е налице подходяща приемлива обосновка; следва да 
има най-малкото възможност да бъде разгледана преди извършване на санкции. 
Пример: недостиг на лекарство в някои държави членки, както се случи неотдавна с 
Caelix в ЕС; някои изпитвания действително трябваше да бъдат спрени, но някои бяха 
безопасни и нямаше причина те да бъдат прекъснати и възобновени след повече от 12 
месеца.

Изменение 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85, за да изменя 
приложение IIIа с цел да го адаптира 
към научната или международната 
регулаторна рамка.

Or. en

Обосновка

Необходима е гъвкавост, за да се приспособи съдържанието на обобщението на 
резултатите при разгръщане на научната или международната регулаторна рамка.

Изменение 546
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39.

 Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38, 39 и 41.

Or. fr

Изменение 547
Антония Първанова, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
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№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39.

№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39. Тази 
електронна база данни е модул на 
базата данни, посочена в член 25 от 
Регламент (EО) № 726/2004.

Or. en

Обосновка

Уточнение, че посочената база данни е EUdraVigilence и че това не е нова база данни. 
Този регламент трябва да се основава на съществуващи инструменти.

Изменение 548
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39.

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричана по-нататък 
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39, която е 
достъпна за обществеността.

Or. en

Обосновка

Прозрачността относно данните по отношение на безопасността е от 
жизненоважно значение за ранното откриване на сигнали.

Изменение 549
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изследователят докладва незабавно 
пред спонсора сериозни нежелани 
събития, освен ако протоколът 
предвижда, за някои нежелани събития, 
че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

(не засяга българския текст)

Or. fr

Обосновка

(не засяга българския текст)

Изменение 550
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изследователят докладва незабавно 
пред спонсора сериозни нежелани 
събития , освен ако протоколът 
предвижда, за някои нежелани 
събития, че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

2. Изследователят докладва незабавно 
пред спонсора сериозни нежелани 
събития. Изследователят регистрира 
всички сериозни нежелани събития.
Спонсорът предоставя копия на тези 
записи в базата данни на ЕС чрез 
портала на ЕС. Изследователят 
изпраща доклад за последващи мерки на 
спонсора и спонсорът предоставя 
подробен доклад за последващи мерки 
в базата данни на ЕС възможно най-
бързо.

Or. en
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Обосновка

Докладването на сериозни нежелани събития трябва да бъде ясно задължение, както 
и своевременното предоставяне на точни и цялостни доклади за нежелани събития в 
базата данни на ЕС.

Изменение 551
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изследователят докладва незабавно
пред спонсора сериозни нежелани 
събития, освен ако протоколът
предвижда, за някои нежелани събития, 
че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

2. Изследователят докладва пред 
спонсора сериозни нежелани събития 
възможно най-бързо и без ненужно 
забавяне, освен ако протоколът 
предвижда, за някои нежелани събития, 
че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

Or. en

Изменение 552
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При клинични изпитвания с ниска 
степен на риск и клинични 
изпитвания, включващи умерено ниво 
на риск, при които се използват 
стратегии за лечение, подкрепени от 
публикувани данни или основани на 
обичайна препоръчителна практика, 
протоколът може да постанови, че 
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следва да се прилагат обичайните 
правила относно бдителността.

Or. fr

Изменение 553
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и в сроковете, определени в 
приложение III, до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или от друг 
спонсор, който е част от същото 
дружество майка или с който 
спонсорът съвместно разработва 
лекарствения продукт въз основа на 
официално споразумение.

Or. en

Обосновка

Пояснението на текста „клинично изпитване, свързано със спонсора“ е твърде 
неясно.

Изменение 554
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора, 
съгласно сроковете, определени в 
приложение III, точки 2.4 и 2.5.

Or. en

Изменение 555
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и в сроковете, определени в 
приложение III, точки 2.4 и 2.5, до 
електронната база данни, посочена в 
член 36, цялата значима информация 
относно предположения за неочаквани 
сериозни нежелани реакции спрямо 
изпитваните лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

Or. en
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Изменение 556
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
и допълнителните лекарствени 
продукти, ако предположенията за 
неочаквани сериозни нежелани реакции 
са възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

Or. fr

Изменение 557
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за докладване следва да 
отчита сериозността на реакцията. Ако е 
необходимо, за да се гарантира 
своевременното докладване, спонсорът 
може да представи първоначален 
непълен доклад, последван от пълен 
доклад.

(не засяга българския текст)

Or. en

Изменение 558
Антония Първанова, Cristian Silviu Buşoi
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за докладване следва да 
отчита сериозността на реакцията. Ако е 
необходимо, за да се гарантира 
своевременното докладване, спонсорът 
може да представи първоначален 
непълен доклад, последван от пълен 
доклад.

(не засяга българския текст)

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с правната формулировка в законодателството на ЕС в 
областта на фармакологичната бдителност.

Изменение 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако поради липсата на ресурси 
даден спонсор няма възможност да 
докладва в електронната база данни, 
посочена в член 36, той може да 
докладва пред държавата членка, в 
която е възникнало предположението 
за неочаквана сериозна нежелана 
реакция. Тази държава членка 
докладва предположението за 
неочаквана сериозна нежелана 
реакция в съответствие с параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

Сериозните нежелани последици се докладват само на едно място, за да може цялата 



PE506.161v01-00 60/84 AM\928647BG.doc

BG

информация за сериозните нежелани последици да се събира на едно и също място.

Изменение 560
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако поради липсата на ресурси даден 
спонсор няма възможност да докладва в 
електронната база данни, посочена в 
член 36, той може да докладва пред 
държавата членка, в която е възникнало 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция. Тази 
държава членка докладва 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция в 
съответствие с параграф 1.

3. Ако поради липсата на ресурси даден 
спонсор поради нетърговския 
характер на изпитването няма 
възможност да докладва в електронната 
база данни, посочена в член 36, той 
може да докладва пред държавата 
членка, в която е възникнало 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция. Тази 
държава членка докладва 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция в 
съответствие с параграф 1.

Or. en

Обосновка

Подкрепата от MS следва да е предназначена само за организациите с нестопанска 
цел. Търговските спонсори се изключват от тези облаги.

Изменение 561
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени
изпитвани лекарствени продукти, 
които според протокола не са 
използвани в съответствие с 

1. Спонсорът предоставя ежегодно по 
електронен път на Агенцията доклад 
относно безопасността на всеки 
изпитван лекарствен продукт или за 
всички изпитвани лекарствени 
продукти, използвани в клинично 
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условията на разрешението за 
търговия, спонсорът ежегодно 
предоставя по електронен път на 
Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в 
клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

изпитване, на което той е спонсор, 
ако клиничното изпитване включва 
разрешени лекарствени продукти, 
които се изпитват съгласно 
стратегиите за лечение, които не са 
предвидени съгласно условията на 
тяхното разрешение за търговия и 
които не са подкрепени с данни или 
препоръки и ако клиничното 
изпитване е свързано с високо ниво на 
риск.

Or. fr

Изменение 562
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
които според протокола не са 
използвани в съответствие с 
условията на разрешението за 
търговия, спонсорът ежегодно 
предоставя по електронен път на 
Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в 
клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

1. За клинични изпитвания, различни 
от клинични изпитвания с ниска и 
средна степен на риск, използващи 
схеми за лечение, подкрепени с 
публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение, 
спонсорът ежегодно предоставя по 
електронен път на Агенцията доклад 
относно безопасността на всеки 
изпитван лекарствен продукт, използван 
в клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

Or. en

Обосновка

Уточнение, което се възползва от определението за изпитване с „нисък“ и „среден“ 
риск.
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Изменение 563
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, които 
според протокола не са използвани в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия, спонсорът 
ежегодно предоставя по електронен път 
на Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в 
клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, които 
според протокола не са използвани в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия, освен ако 
изпитването не е определено като 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, спонсорът ежегодно 
предоставя по електронен път на 
Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в 
клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

Or. fi

Изменение 564
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато спонсорът няма достъп до 
определена информация, поради което 
не може да представи пълен доклад, 
това следва да се посочи в доклада.
В случай на клинично изпитване, 
включващо използването на повече от 
един изпитван лекарствен продукт, 
спонсорът може да представи един-
единствен доклад относно 
безопасността на всички изпитвани 
лекарствени продукти, използвани в 
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това изпитване. Спонсорът 
представя основанията за това 
решение в доклада.

Or. en

Изменение 565
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Задължението, посочено в параграф 1, 
възниква с първото разрешение за 
клинично изпитване в съответствие с 
настоящия регламент. То приключва с 
края на последното клинично изпитване, 
проведено от спонсора с изпитвания 
лекарствен продукт.

2. Задължението за определен спонсор, 
посочено в параграф 1, възниква с 
първото разрешение за клинично 
изпитване в съответствие с настоящия 
регламент за този спонсор. То 
приключва с края на последното 
клинично изпитване, проведено от 
спонсора с изпитвания лекарствен 
продукт. Задължението за ежегодно 
отчитане не се прилага, когато 
понастоящем спонсорът не провежда 
никакви клинични изпитвания с 
изпитван лекарствен продукт.

Or. en

Изменение 566
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 39а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 39a
Докладване за недостатък на 

ефикасността относно разрешени 
лекарствени продукти

По отношение на разрешени 
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лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия, 
изследователят информира спонсора 
и Агенцията за всеки забелязан 
недостатък по отношение на 
ефикасността, свързан с изпитвания 
лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Недостатък на ефикасността относно разрешен лекарствен продукт може да 
представлява сериозен риск за безопасността на пациента и следователно следва да 
се добави като задължение за докладване съгласно глава VII от настоящия регламент.

Изменение 567
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По електронен път Агенцията 
изпраща на съответните държави членки 
информацията, докладвана в 
съответствие с членове 38 и 39.

1. По електронен път Агенцията 
изпраща на съответните държави членки 
информацията, докладвана в 
съответствие с членове 38, 39 и 39a.

Or. en

Изменение 568
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По електронен път Агенцията 
изпраща на съответните държави членки 
информацията, докладвана в 

1. По електронен път Агенцията 
изпраща на съответните държави членки 
информацията, докладвана в 
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съответствие с членове 38 и 39. съответствие с членове 38, 39 и 41.

Or. en

Изменение 569
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки си сътрудничат 
при оценяването на информация, 
докладвана в съответствие с членове 38 
и 39.

2. Държавите членки си сътрудничат 
при оценяването на информация, 
докладвана в съответствие с 
членове 38, 39 и 41.

Or. en

Изменение 570
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Отговорният комитет по етика 
участва в оценката на тази 
информация.

Or. en

Изменение 571
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 41 – заглавие



PE506.161v01-00 66/84 AM\928647BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Годишно докладване от спонсора пред
титуляря на разрешение за търговия

Годишно докладване от спонсора пред
Агенцията

Or. fr

Изменение 572
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия, 
спонсорът ежегодно информира 
титуляря на разрешението за 
търговия за всички предположения за 
сериозни нежелани реакции.

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия, 
спонсорът ежегодно информира 
Агенцията за всички предположения за 
сериозни нежелани реакции.

Or. fr

Изменение 573
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия, 
спонсорът ежегодно информира 
титуляря на разрешението за търговия 
за всички предположения за сериозни 
нежелани реакции.

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия, 
спонсорът най-малко ежегодно 
информира титуляря на разрешението за 
търговия за всички предположения за 
сериозни нежелани реакции, в 
допълнение към задълженията за 
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докладване по отношение на 
безопасността за разрешени 
лекарствени продукти съгласно 
Директива 2001/83/ЕО и Регламент
(ЕО) № 726/2004.

Or. en

Обосновка

Докладването на предположения за неочаквани сериозни нежелани реакции се 
рационализира с вече съществуващите изисквания за предлагани на пазара продукти 
съгласно законодателството в областта на фармакологичната бдителност.

Изменение 574
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладването по отношение на 
безопасността на допълнителните 
лекарствени продукти следва да се 
извършва в съответствие с глава 3 от
Директива 2001/83/ЕО.

Докладването по отношение на 
безопасността на допълнителните 
лекарствени продукти следва да се 
извършва от изследователя в 
съответствие с Директива 2001/83/ЕО.

Or. en

Обосновка

Докладването на предположения за неочаквани сериозни нежелани реакции се 
рационализира с вече съществуващите изисквания за предлагани на пазара продукти 
съгласно законодателството в областта на фармакологичната бдителност.

Изменение 575
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладването по отношение на Докладването по отношение на 
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безопасността на допълнителните 
лекарствени продукти следва да се 
извършва в съответствие с глава 3 от 
Директива 2001/83/ЕО.

безопасността на допълнителните 
лекарствени продукти следва да се 
извършва в съответствие с глава 3 от 
Директива 2001/83/ЕО, във вида, в 
който е изменена с Директива 
2010/84/ЕС).

Or. fr

Обосновка

Позоваването на директивата трябва да се коригира. Директива 2010/84/ЕС, която 
влезе в сила през януари 2011 г., изменя Директива 2001/83/ЕО по отношение на 
фармакологичната бдителност.

Изменение 576
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат законодателството на 
Съюза и специфичните насоки на 
Комисията, при изготвянето на 
протокола и при прилагането на
настоящия регламент и на протокола 
спонсорът и изследователят надлежно 
вземат предвид стандартите за 
качество, определени от подробните 
международни насоки за добра 
клинична практика на Международната 
конференция по хармонизация на 
техническите изисквания при 
регистриране на лекарствени продукти 
за хуманна употреба (ICH).

Без да се засягат законодателството на 
Съюза и специфичните насоки на 
Комисията, при изготвянето на 
протокола и при провеждането на 
клинично изпитване съгласно
настоящия регламент и на протокола 
спонсорът и изследователят се 
позовават на международните насоки 
за добра клинична практика на 
Международната конференция по 
хармонизация на техническите 
изисквания при регистриране на 
лекарствени продукти за хуманна 
употреба (ICH), както е посочено в 
приложение [xxx].

Or. en

Обосновка

ДКП все още остава позоваването за провеждане на изпитване.
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Изменение 577
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията осигурява публичен достъп 
до подробните международни насоки за 
добра клинична практика, посочени във 
втория параграф.

Комисията осигурява публичен достъп 
до подробните международни насоки за 
добра клинична практика, посочени във 
втория параграф в приложение [xxx] 
към настоящия регламент и редовно 
ги актуализира.

Or. en

Изменение 578
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 45 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наблюдение Оценка на риска, управление на 
качеството и наблюдение

Or. en

Изменение 579
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът извършва подходящ 
мониторинг на провеждането на 
клиничното изпитване. Степента и 
естеството на мониторинга се определят
от спонсора въз основа на всички 
характеристики на клиничното 

Спонсорът извършва подходящ 
мониторинг на провеждането на 
клиничното изпитване. Степента и 
естеството на мониторинга се определят 
от спонсора въз основа на оценка на 
риска, обхващаща всички 
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изпитване, включително следните 
характеристики:

детерминанти на риска на клиничното 
изпитване (риск за правата на 
субекта, риск за безопасността и 
неприкосновеността на субекта, риск 
за качеството на данните и 
устойчивостта на резултатите). 
Оценката на риска определя 
управлението на качеството и 
наблюдението на изпитването като 
взема предвид следните 
характеристики:

Or. en

Обосновка

Оценка на специфичния за изпитването риск, обхващаща цялата гама от 
детерминанти на риска (включително риска, свързан с процедурите за диагностика), 
определя управлението на качеството на изпитването, включително стратегията за 
наблюдение.

Изменение 580
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът извършва подходящ 
мониторинг на провеждането на 
клиничното изпитване. Степента и 
естеството на мониторинга се 
определят от спонсора въз основа на 
всички характеристики на 
клиничното изпитване, включително
следните характеристики:

Спонсорът извършва подходящ 
мониторинг на провеждането на 
клиничното изпитване. Степента и 
естеството на мониторинга се 
ръководят в съответствие с 
настоящите насоки за ДКП вземат 
предвид следните характеристики:

Or. en

Обосновка

Разпоредбите относно наблюдението вече са установени на международно равнище с 
ДКП.



AM\928647BG.doc 71/84 PE506.161v01-00

BG

Изменение 581
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) дали клиничното изпитване е 
клинично изпитване с ниска степен на 
интервенция;

a) дали клиничното изпитване е 
клинично изпитване със среден риск 
или нисък риск;

Or. en

Изменение 582
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) степента на отклонение на 
интервенцията от нормалната 
клинична практика.

в) степента на отклонение на 
процедурите за диагностика от 
нормалната клинична практика.

Or. en

Изменение 583
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Другите физически лица, участващи в 
провеждането на клинично изследване, 
разполагат с подходяща квалификация 
по силата на своето образование, 
обучение и опит, за да изпълняват 
възложените им задачи.

Другите физически лица, участващи в 
провеждането и наблюдението на 
клинично изследване, разполагат с 
подходяща квалификация по силата на 
своето образование, обучение и опит, за 
да изпълняват възложените им задачи.

Or. fr
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Изменение 584
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 46 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 46a
Най-добрата съществуваща доказана 

интервенция
Всички нови интервенции се 
проверяват по отношение на доказано 
най-добрата към момента 
интервенция, с изключение на 
следните случаи:
a) когато се допуска използването на 
плацебо или не се прилага лечение при 
проучвания, за които не съществува 
доказана интервенция; или
б) когато поради убедителни и научно 
обосновани причини използването на 
плацебо е необходимо за определяне на 
ефикасността или безопасността на 
дадена интервенция и пациентите, 
които получават плацебо или за 
които не се прилага лечение, не са 
изложени на какъвто и да било риск 
от сериозни или необратими вреди.

Or. en

Обосновка

С оглед на защитата на правата на човека и човешкото достойнство на субектите 
на клинично изпитване по отношение на прилагането на биология и медицина, 
използването на плацебо или нелечение трябва винаги да се извършва с полагането на
изключителна грижа, както е посочено в член 32 от Декларацията от Хелзинки от 
2008 г.

Изменение 585
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Проследяване, съхранение, 
унищожаване и връщане на лекарствени 
продукти

Получаване, проследяване, съхранение, 
администриране, унищожаване и 
връщане на лекарствени продукти

Or. fr

Изменение 586
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитваните лекарствени продукти 
могат да бъдат проследени и се 
съхраняват, унищожават и връщат по 
начин, който е целесъобразен и 
пропорционален с оглед гарантирането 
на безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се вземе предвид дали
изпитваният лекарствен продукт е 
разрешен и дали клиничното изпитване 
е клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция.

Изпитваните лекарствени продукти 
могат да бъдат проследени и се 
съхраняват, унищожават и връщат по 
начин, който е целесъобразен и 
пропорционален с оглед гарантирането 
на безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се вземе предвид дали 
клиничното изпитване е клинично 
изпитване със среден риск или нисък 
риск.

Or. en

Обосновка

Уточнение, възползващо се от определението за изпитване с „нисък“ и „среден“ риск.

Изменение 587
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитваните лекарствени продукти 
могат да бъдат проследени и се 
съхраняват, унищожават и връщат по 
начин, който е целесъобразен и 
пропорционален с оглед гарантирането 
на безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се вземе предвид дали 
изпитваният лекарствен продукт е 
разрешен и дали клиничното изпитване 
е клинично изпитване с ниска степен на 
интервенция.

Изпитваните лекарствени продукти 
могат да бъдат получени, проследени и 
се съхраняват, администрират, 
унищожават и връщат по начин, който е 
целесъобразен и пропорционален с 
оглед гарантирането на безопасността 
на субекта и надеждността и 
устойчивостта на данните, получени от 
клиничното изпитване, като се вземе 
предвид дали изпитваният лекарствен 
продукт е разрешен и дали клиничното 
изпитване е клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция.

Or. fr

Изменение 588
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1 – алинея 2a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези операции се провеждат от лица, 
законно упълномощени в държавите 
членки да провеждат въпросните 
операции и, по-специално, когато те 
се извършват в болници, медицински
центрове или клиники от 
фармацевти или други лица, законно 
упълномощени в съответната 
държава членка да провеждат 
въпросните дейности.

Or. fr

Изменение 589
Philippe Juvin



AM\928647BG.doc 75/84 PE506.161v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответната информация относно 
проследяването, съхранението, 
унищожаването и връщането на 
лекарствените продукти, посочени в 
параграф 1, се съдържа в досието на 
заявлението.

2. Съответната информация относно 
проследяването, съхранението, 
администрирането, унищожаването и 
връщането на лекарствените продукти, 
посочени в параграф 1, се съдържа в 
досието на заявлението.

Or. fr

Изменение 590
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия член, 
„сериозно нарушение“ означава 
нарушение, което може да засегне в 
значителна степен безопасността и 
правата на субектите или надеждността 
и устойчивостта на данните, получени 
от клиничното изпитване.

2. За целите на настоящия член, 
„сериозно нарушение“ означава 
нарушение, което може да засегне в 
значителна степен безопасността, 
правата и благосъстоянието на 
субектите или надеждността и 
устойчивостта на данните, получени от 
клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Световната медицинска 
асоциация от Хелзинки – Етични принципи за медицински изследвания с участието на 
хора (Сеул 2008 г.), приоритет следва да се даде на безопасността, правата и 
благосъстоянието на лицата.

Изменение 591
Roberta Angelilli
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът уведомява засегнатите 
държави членки чрез портала на ЕС и 
без излишно забавяне за всички 
неочаквани събития, които засягат 
съотношението полза — риск при 
клиничното изпитване, но не 
представляват предположения за 
неочаквани сериозни нежелани 
реакции, посочени в член 38.

1. Спонсорът уведомява засегнатите 
държави членки чрез портала на ЕС и 
без излишно забавяне за всички 
неочаквани събития, които засягат 
съотношението полза — риск при 
клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

Всички неочаквани нежелани събития, т.е. съмнителни неочаквани сериозни нежелани 
реакции (СНСНР), се нотифицират.

Изменение 592
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира поне веднъж годишно, а 
също и когато е налице нова 
информация относно безопасността.

(не засяга българския текст)

Or. sl

Изменение 593
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира поне веднъж годишно, а 
също и когато е налице нова 
информация относно безопасността.

(не засяга българския текст)

Or. en

Обосновка

Регламентът не следва да налага ненужна административна тежест. Брошурата на 
изследователя следва да се актуализира всеки път, когато е налице нова информация 
за безопасността, което може да отнеме повече от една година.

Изменение 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира поне веднъж годишно, а 
също и когато е налице нова 
информация относно безопасността.

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира, когато е налице 
съответна нова информация относно 
безопасността.

Or. fi

Изменение 595
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съдържанието на брошурата на 
изследователя се адаптира към 
изпитвания с нисък риск или среден 
риск (вж. приложение I, част 5, 
точка 20).
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Or. en

Обосновка

Както е посочено в приложение I, част 5, точка 20, брошурата на изследователя 
може да се замени с КХП за изпитвания с нисък риск и с КХП плюс допълнителни 
документи за изпитвания със среден риск.

Изменение 596
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. За разрешени лекарствени 
продукти, които според протокола са 
използвани в съответствие с 
условията на разрешението за 
търговия, одобрената кратка 
характеристика на продукта може да 
бъде референтният документ.

Or. en

Обосновка

С оглед на яснотата по отношение на по-лекия регулаторен режим, който се прилага 
за изпитвания, които не представляват допълнителен риск за участниците в 
сравнение с нормалната клинична практика, е полезно да се определят в 
самостоятелния правен текст изискванията за брошурата на изследователя за 
изпитвания с разрешени изпитвани лекарствени продукти (ИЛП), в допълнение към
предоставянето на тази информация в приложение I (точка 5.20).

Изменение 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялата информация за клиничните 1. Цялата информация за клиничните 
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изследвания се записва, обработва, 
използва и съхранява така, че да може 
да бъде точно докладвана, тълкувана и 
проверена, като в същото време 
поверителността на документацията и 
личните данни на субектите остават 
защитени в съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни.

изследвания се записва, обработва, 
използва и съхранява така, че да може 
да бъде точно докладвана, тълкувана и 
проверена, като в същото време 
поверителността на документацията и 
личните данни на субектите остават 
защитени в съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни с доклади от 
клиничните изследвания, които 
позволяват лесно търсене, като са на 
разположение на обществеността 
онлайн.

Or. en

Обосновка

За да се улесни повишената прозрачност, цялата информация за клиничните 
изпитвания, включително всички резултати и всички данни в тяхна подкрепа са във 
формат на доклад от клиничното изследване. Тъй като понякога документите могат 
да са много големи докладът трябва да е във формат, който позволява лесно търсене.

Изменение 598
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Система за надзор, обхващаща целия 
процес на клинично изпитване, се 
установява, за да се определи 
отговорността от страна на 
институциите, агенциите и 
центровете, участващи в събитието 
за информиране относно клиничните 
изпитвания или личните данни на 
пациентите, които са изтекли.

Or. es

Обосновка

Необходимо е да се посочи ясно, че публичните органи (институции, агенции и 
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организации) и обектите, участващи в клинични изпитвания, отговарят за 
правилното управление на информацията от изпитванията и за правилната 
обработка на данните на пациентите. Те също така носят отговорност, ако тези 
задачи не се извършват правилно.

Изменение 599
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът и изследователят съхраняват 
главно досие на клиничното изпитване.

 Спонсорът или изследователят 
съхраняват главно досие на клиничното 
изпитване.

Or. fr

Изменение 600
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържанието на главното досие на 
клиничното изпитване позволява 
проверка на провеждането на 
клиничното изпитване, като се вземат 
предвид всички характеристики на 
клиничното изпитване, включително 
дали клиничното изпитване е клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция.

Съдържанието на главното досие на 
клиничното изпитване позволява 
проверка на провеждането на 
клиничното изпитване, като се вземат 
предвид всички характеристики на 
клиничното изпитване, включително 
дали клиничното изпитване е клинично 
изпитване със среден или нисък риск.

Or. en

Обосновка

Стратификацията на риска оказва въздействие върху съдържанието на главното 
досие на клиничното изпитване.
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Изменение 601
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет 
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Спонсорът и изследователят архивират 
съдържанието на главното досие на 
клиничното изпитване в електронен 
формат след приключването на 
клиничното изпитване. Електронното 
главно досие се архивира в лесен за 
четене и достъп формат.
Медицинските досиета на субектите 
обаче се архивират в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Изменение 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет 
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко 
двадесет години след приключването 
на клиничното изпитване. 
Медицинските досиета на субектите 
обаче се архивират в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en
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Обосновка

Някои дългосрочни нежелани лекарствени реакции като рак или тератогенност се 
появяват едва след много години употреба и дори надхвърлят едно поколение от 
пациенти.

Изменение 603
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко 
двадесет години след приключването 
на клиничното изпитване. 
Медицинските досиета на субектите 
обаче се архивират в съответствие с 
националното законодателство. Ако 
спонсорът не може да архивира 
главното досие, то може да се 
архивира с Агенцията.

Or. en

Обосновка

Архивирането на главното досие може да е от основно значение, ако е необходимо да 
се разглеждат приключените изпитвания за изследване на загрижеността за 
безопасността на пациента. Архивиране за период от двадесет години, с възможност 
за архивиране от Европейската агенция по лекарствата, е достатъчно, за да се 
отговори на целта да се гарантира безопасността на пациента, макар и да не е 
твърде честно, когато става дума за по-малки академични изпитвания.

Изменение 604
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко 
двадесет и пет години след 
приключването на клиничното 
изпитване и където разрешение за 
търговия е предоставено за 
проверявания изпитван лекарствен 
продукт въз основа на резултатите 
от клиничното изпитване, през целия 
живот на разрешението за търговия 
на някой от активните принципи, 
които се изследват. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Тъй като някои от дългосрочните лекарствени реакции се появяват след десетилетия 
на използване, от съществено значение е да се гарантира значителен период на 
архивиране, и по-специално докато лекарствен продукт остава в употреба или някоя 
от активните му съставки.

Изменение 605
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) преетикетирането, преопаковането 
или възстановяването преди употреба 
или опаковане, ако тези процеси се 
извършват в болници, лечебни центрове 
или клиники от фармацевти или други 
лица, законно упълномощени в 
държавите членки да провеждат такива 

a) етикетирането, преетикетирането, 
опаковането, преопаковането или 
възстановяването преди употреба или 
опаковане, ако тези процеси се 
извършват в болници, лечебни центрове 
или клиники от фармацевти или други 
лица, законно упълномощени в 
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процеси, и ако изпитваните лекарствени 
продукти са предназначени да бъдат 
използвани изключително от тези 
институции;

държавите членки да провеждат такива 
процеси, и ако изпитваните лекарствени 
продукти са предназначени да бъдат 
използвани изключително от тези 
институции;

Or. en

Обосновка

Това изменение е пояснение и гарантира, че например аптеките в болниците, които 
трябва да приготвят някои смеси от лекарства за употреба в клинично изпитване 
съгласно одобрения план за изследването на спонсора и които трябва да опаковат и 
етикетират сместа, ще могат да го правят без да е необходимо разрешение за 
производство.

Изменение 606
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 58 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приготвянето на лекарствени 
продукти, посочени в член 3, 
параграфи 1 и 2 от 
Директива 2001/83/ЕО.

в) приготвянето на лекарствени 
продукти, посочени в член 3, 
параграфи 1 и 2 от 
Директива 2001/83/ЕО или в 
съответствие с плана за 
изследването, предвиден от спонсора.

Or. en


