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Poprawka 461
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został wyczerpująco
poinformowany o charakterze, czasie 
trwania, znaczeniu i skutkach badania 
klinicznego oraz związanym z nim ryzyku, 
w tym o ewentualnej konieczności 
przerwania badania klinicznego i 
możliwych alternatywnych metodach 
leczenia, oraz otrzymał wszelkie inne 
informacje przewidziane przepisami 
prawa krajowego. Informacje są 
podawane ustnie, przy czym uczestnik ma 
możliwość zadania pytań i uzyskuje 
szczegółowe informacje na piśmie, które 
może zachować. Należy zapewnić 
uczestnikowi odpowiedni czas na 
rozważenie decyzji. Przekazane 
informacje i świadoma zgoda są
odpowiednio dokumentowane. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka, do którego 
ma zaufanie. Uczestnik lub jego 
przedstawiciel ustawowy otrzymuje 
egzemplarz dokumentu, w którym wyraził 
świadomą zgodę.

Dokument, za pomocą którego wyraża się 
świadomą zgodę, z założenia zawiera 
następujące informacje:
a. numer rejestracji badania w portalu UE 
oraz
b. oświadczenie, że wyniki zostaną 
udostępnione w portalu UE w terminie 
jednego roku od zakończenia badania, 
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wraz z podaniem przybliżonej daty.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje udzielane uczestnikom powinny odpowiadać potrzebom informacyjnym osób 
fizycznych. Ponowne wprowadzenie minimalnego zestawu informacji zawartych w treści 
świadomej zgody, o których mowa w dyrektywie 2001/20/WE, ma na celu zapewnienie 
równych praw wszystkim obywatelom europejskim i powinno zostać utrzymane. Należy 
określić „bezstronnego świadka”, który podpisuje formularz świadomej zgody w imieniu 
uczestnika.

Poprawka 462
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

1. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują 
zarówno kwestie medyczne, jak i prawne.
Zawierają one informację o prawie 
uczestnika do odwołania świadomej 
zgody. Zawierają jasne i wyczerpujące 
informacje dotyczące środków prawnych i 
warunków dostępu do systemu 
odszkodowań w przypadku urazów 
doznanych w toku badania. 

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może wyłączać postanowień określonych w zaleceniach etycznych Komisji 
Europejskiej, zawierających najnowsze i najbardziej adekwatne unormowania dotyczące 
pediatrycznych badań klinicznych. Należy uwzględnić przyzwolenie dziecka, jak stanowią 
wyżej wymienione europejskie zalecenia etyczne wydane przez Komisję Europejską w 2008 



AM\928647PL.doc 5/80 PE506.161v01-00

PL

roku. Zastąpiło ono odniesienie do „domniemanej woli małoletniego”, o której mowa w 
dyrektywie 2001/20/WE. Uczestnicy, którzy doznali urazów stają przed poważnymi 
wyzwaniami, jakie stanowi uzyskanie odszkodowania na podstawie różnorakich przepisów 
prawa krajowego, przewidujących wiele ograniczeń i uwarunkowań.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został wyczerpująco 
i szczegółowo poinformowany o 
charakterze, znaczeniu i skutkach badania 
klinicznego oraz związanym z nim ryzyku,
oraz po otrzymaniu odpowiednich 
informacji na piśmie. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

Or. en

Poprawka 464
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1



PE506.161v01-00 6/80 AM\928647PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Dane o 
tożsamości bezstronnych świadków zostają 
zarejestrowane. Uczestnik lub jego 
przedstawiciel ustawowy otrzymuje 
egzemplarz dokumentu, w którym wyraził 
świadomą zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić „bezstronnego świadka”, który podpisuje formularz świadomej zgody w 
imieniu uczestnika.

Poprawka 465
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
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zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka, który jest 
niezwiązany z osobą badacza. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

Or. fr

Poprawka 466
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając art. 28, w przypadku 
badania klinicznego o minimalnym 
stopniu ryzyka świadomą zgodę można 
wyrazić ustnie, pod warunkiem, że będzie 
ona należycie udokumentowana zgodnie z 
ustawodawstwem zainteresowanego 
państwa członkowskiego;

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie dostosowano warunków udzielania informacji i 
uzyskiwania zgody do ryzyka i ograniczeń związanych z badaniem. Ze względu na zasadniczo 
krajowy charakter tej kwestii należy koniecznie umożliwić państwom członkowskim 
złagodzenie warunków uzyskiwania zgody w przypadku badań klinicznych o minimalnym 
stopniu ryzyka, o ile zgoda uczestnika będzie należycie udokumentowana.

Poprawka 467
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje na piśmie przekazywane 2. Informacje na piśmie są przekazywane 
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uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne. Zawierają 
one informację o prawie uczestnika do 
odwołania świadomej zgody.

uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu przed uzyskaniem jego 
świadomej zgody. Są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne. Zawierają 
one informację o prawie uczestnika do 
odwołania świadomej zgody w dowolnym 
momencie badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na piśmie powinny być przekazywane uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu przed uzyskaniem jego świadomej zgody. Skorzystanie z prawa do odwołania 
świadomej zgody powinno być możliwe w każdej chwili, jak określono w art. 28 ust. 3.

Poprawka 468
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne. Zawierają 
one informację o prawie uczestnika do 
odwołania świadomej zgody.

2. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są podawane w języku 
ojczystym uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego oraz są
zwięzłe, jasne, odpowiednie i zrozumiałe 
dla osoby nieposiadającej fachowej wiedzy 
z dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne, a w razie 
potrzeby także wszelkie kontrowersyjne 
aspekty etyczne. Zawierają one informację 
o prawie uczestnika do odwołania 
świadomej zgody.

Or. pt
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Poprawka 469
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Przy udzielaniu zgody uczestnik 
powinien również zostać poinformowany, 
że streszczenie wyników badania 
klinicznego, o którym mowa w art. 34
ust. 3 akapit drugi a, zostanie 
opublikowane w bazie danych UE.

Or. fr

Poprawka 470
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnikowi zapewnia się dostęp do 
punktu kontaktowego, w którym może 
uzyskać dodatkowe informacje.

3. Uczestnikowi stwarza się możliwość 
oraz konieczne warunki uzyskania 
dodatkowych informacji.

Or. pt

Poprawka 471
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Uczestnikowi zapewnia się dostęp do 
punktu kontaktowego, w którym może 
uzyskać dodatkowe informacje.

3. Uczestnikowi udziela się informacji na 
temat wyników badania klinicznego, w 
którym uczestniczył, po zakończeniu 
badania, chyba że uczestnik w dowolnym 
momencie podczas swojego udziału w 
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badaniu oznajmi, że nie życzy sobie 
otrzymania takich informacji. W 
przypadku gdy nie ma więcej możliwości 
skontaktowania się z uczestnikiem, za 
wystarczające uznaje się podanie wyników 
do wiadomości publicznej za pomocą 
odpowiednich baz danych lub publikacji.

Or. en

Uzasadnienie

Niektórzy pacjenci nie chcą znać wyników badania i należy to uszanować. Ponadto 
powiadomienie pacjentów o wynikach nie zawsze jest możliwe, gdyż takie wyniki mogą stać 
się dostępne dopiero po zaprzestaniu badań kontrolnych pacjenta. Ponadto nie ma pewności, 
że dany pacjent wciąż mieszka w tym samym kraju lub na tym samym kontynencie, co w czasie 
badania. Wówczas powinno wystarczyć opublikowanie wyników badania.

Poprawka 472
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Na żądanie uczestnikowi udziela się 
informacji na temat wyników badania 
klinicznego, w którym uczestniczył, kiedy 
takie wyniki będą dostępne.

Or. en

Poprawka 473
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku badań klinicznych, 
których wymogi metodologiczne nie 
pokrywają się z postanowieniami 
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dotyczącymi uzyskania zgody, protokół 
badania może zawierać zapis o wyłączeniu 
konieczności wystąpienia o zgodę oraz o 
tym, że informacje będą udzielane 
zbiorczo, jeżeli badanie kliniczne spełnia 
wszystkie następujące warunki:
a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;
b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
poparte jest opublikowanymi danymi lub 
zaleceniami standardowego sposobu 
leczenia wydanymi przez placówki 
akademickie lub organy urzędowe;
c) dodatkowe procedury diagnostyczne lub 
procedury monitorowania nie stwarzają 
większego ryzyka niż najwyżej minimalne 
dodatkowe ryzyko lub obciążenie;
d) w odniesieniu do protokołu została 
wydana przychylna opinia etyczna;
e) zainteresowana osoba po otrzymaniu 
powiadomienia nie sprzeciwia się;
f) badanie jest zbieżne z interesem zdrowia 
publicznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Badania kliniczne przeprowadzane w klastrach podlegają szczególnym wymaganiom 
metodologicznym, które nie pokrywają się z wymogiem indywidualnego informowania 
uczestników oraz uzyskiwania ich zgody. Takie badania stanowią jednak istotny środek w 
interesie zdrowia publicznego (m.in. walka ze szpitalnymi zakażeniami bakteriami 
wielolekoopornymi poprzez selektywną dekontaminację przewodu pokarmowego w szpitalach 
wybranych losowo w ramach klastrów).

Poprawka 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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, stanowiącą 
domniemaną wolę uczestnika;

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego; zgoda 
stanowi domniemaną wolę uczestnika i 
może zostać odwołana w każdej chwili bez 
uszczerbku dla uczestnika;

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku nie należy zmniejszać poziomu ochrony uczestników niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody. Powinniśmy się zatem trzymać sformułowania zawartego w 
dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 475
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnik niezdolny do wyrażenia 
świadomej zgody otrzymał zrozumiałe dla 
niego informacje dotyczące badania, 
związanego z nim ryzyka i korzyści;

b) uczestnik niezdolny do wyrażenia 
świadomej zgody otrzymał zrozumiałe dla 
niego informacje dotyczące badania, 
związanego z nim ryzyka i korzyści, od 
badacza lub jego przedstawiciela, zgodnie 
z prawem obowiązującym w danym 
państwie członkowskim;

Or. fr

Uzasadnienie

W praktyce badacz może powierzyć reprezentującemu go lekarzowi zadanie udzielenia 
informacji przyszłemu uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu i uzyskania jego 
zgody. Na przykład we Francji zezwala na to prawo.
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Poprawka 476
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz uwzględnia jednoznaczne 
życzenie uczestnika niezdolnego do 
wyrażenia świadomej zgody, lecz zdolnego 
do wyrażania opinii i oceny powyższych 
informacji, dotyczące odmowy jego 
udziału w badaniu klinicznym, lub jego 
wolę wycofania z tego badania w każdej 
chwili;

c) badacz uznaje jednoznaczne życzenie 
uczestnika niezdolnego do wyrażenia 
świadomej zgody, lecz zdolnego do 
wyrażania opinii i oceny powyższych 
informacji, dotyczące odmowy jego 
udziału w badaniu klinicznym, lub jego 
wolę wycofania z tego badania w każdej 
chwili;

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana poprawka służy zapewnieniu uznania przez badacza odmowy wyrażonej przez 
uczestnika niezdolnego do wyrażenia świadomej zgody. Inaczej doszłoby do naruszenia praw 
podstawowych uczestnika niezdolnego do wyrażenia świadomej zgody, określonych w art. 3 w 
związku z art. 8 europejskiej konwencji praw człowieka, w art. 1 w związku z art. 3 ust. 1 
Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w związku z art. 6 ust. 1 i 3 Traktatu UE.

Poprawka 477
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz uwzględnia jednoznaczne 
życzenie uczestnika niezdolnego do 
wyrażenia świadomej zgody, lecz zdolnego 
do wyrażania opinii i oceny powyższych 
informacji, dotyczące odmowy jego 
udziału w badaniu klinicznym, lub jego 
wolę wycofania z tego badania w każdej 
chwili;

c) badacz uwzględnia jednoznaczne 
życzenie uczestnika niezdolnego do 
wyrażenia świadomej zgody, lecz zdolnego 
do wyrażania opinii i oceny powyższych 
informacji, dotyczące odmowy jego 
udziału w badaniu klinicznym, lub jego 
wolę wycofania z tego badania w każdej 
chwili bez podawania przyczyny oraz bez 
żadnej odpowiedzialności ani uszczerbku z 
tego tytułu ze strony uczestnika lub jego 
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przedstawiciela ustawowego;

Or. es

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz uwzględnia jednoznaczne 
życzenie uczestnika niezdolnego do 
wyrażenia świadomej zgody, lecz zdolnego 
do wyrażania opinii i oceny powyższych 
informacji, dotyczące odmowy jego 
udziału w badaniu klinicznym, lub jego 
wolę wycofania z tego badania w każdej 
chwili;

c) badacz należycie bierze pod uwagę 
jednoznaczne życzenie uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody, lecz zdolnego do wyrażania opinii i 
oceny powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;

Or. en

Poprawka 479
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) takie badanie dotyczy choroby 
bezpośrednio zagrażającej życiu lub 
zdrowiu, na którą cierpi uczestnik;

f) takie badanie dotyczy choroby, na którą 
cierpi zainteresowana osoba;

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 30 odnosi się do pacjentów niezdolnych do wyrażenia zgody z powodu chorób 
pogarszających ich funkcje poznawcze. Warunek ten nie dotyczy sytuacji nagłych, o których 
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mowa w art. 32 i które nie powinny być przywoływane w tym miejscu. Artykuł ten powinien 
odnosić się jedynie do choroby, „na którą cierpi zainteresowana osoba” i która jest 
przyczyną jej niezdolności do wyrażenia zgody.

Poprawka 480
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody korzyści większych niż ryzyko, albo 
nie będzie wiązał się z żadnym ryzykiem.

h) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
zgody korzyści większych niż ryzyko, albo 
będzie wiązał się zaledwie z minimalnym 
ryzykiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia ma zastosowanie do badań klinicznych niosących ze sobą 
ryzyko (minimalne lub wyższe niż minimalne). Nie obejmuje on badań nieinterwencyjnych, 
które z definicji nie niosą ze sobą żadnego ryzyka.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera ha (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) komisja etyczna, na podstawie wiedzy 
o danej chorobie oraz o danej populacji 
pacjentów lub po zasięgnięciu opinii w 
sprawie kwestii klinicznych, etycznych i 
psychospołecznych dotyczących danej 
choroby oraz danej populacji pacjentów, 
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zatwierdziła protokół;

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku nie należy zmniejszać poziomu ochrony uczestników niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody. Powinniśmy się zatem trzymać sformułowania zawartego w 
dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 482
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera ha (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) uczestnik zdolny do wyrażenia 
świadomej zgody jest niedostępny i nie 
może zostać poddany badaniu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z Deklaracją Helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie zasad 
etycznych dotyczących badań medycznych z udziałem ludzi badania kliniczne powinny być 
przeprowadzane na uczestnikach zdolnych do wyrażenia świadomej zgody. Tylko w 
przypadku gdy tacy uczestnicy są niedostępni, badania można przeprowadzać na uczestnikach 
niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody.

Poprawka 483
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarówno uczestnik niezdolny do 
wyrażenia świadomej zgody, jak i jego 
przedstawiciel ustawowy mogą w każdej 
chwili odwołać swoją zgodę bez 
podawania przyczyny oraz bez żadnej 
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odpowiedzialności ani uszczerbku z tego 
tytułu ze strony uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego.

Or. es

Poprawka 484
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego lub 
przedstawicieli ustawowych, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;

Or. fr

Poprawka 485
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego na piśmie;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może wyłączać postanowień określonych w zaleceniach etycznych Komisji 
Europejskiej, zawierających najnowsze i najbardziej adekwatne unormowania dotyczące 
pediatrycznych badań klinicznych. Należy uwzględnić przyzwolenie dziecka, jak stanowią 
wyżej wymienione europejskie zalecenia etyczne wydane przez Komisję Europejską w 2008 
roku. Zastąpiło ono odniesienie do „domniemanej woli małoletniego”, o której mowa w 
dyrektywie 2001/20/WE.
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Poprawka 486
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera aa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) uzyskano świadomą i wyraźną zgodę 
małoletniego, który ukończył 12 lat;

Or. es

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) personel przeszkolony w zakresie 
postępowania z dziećmi lub posiadający 
doświadczenie w tej dziedzinie udzielił 
małoletniemu wszystkich odpowiednich 
informacji, dostosowanych do jego wieku i 
dojrzałości, dotyczących badania 
klinicznego, związanego z nim ryzyka i 
korzyści;

b) lekarz medycyny (badacz lub członek 
zespołu prowadzącego badanie) 
przeszkolony w zakresie postępowania z 
dziećmi lub posiadający doświadczenie w 
tej dziedzinie udzielił małoletniemu 
wszystkich odpowiednich informacji, 
dostosowanych do jego wieku i 
dojrzałości, dotyczących badania 
klinicznego, związanego z nim ryzyka i 
korzyści;

Or. en

Uzasadnienie

Tylko lekarz medycyny posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie, aby móc w wyczerpujący 
sposób powiadomić uczestników o ryzyku i niedogodnościach związanych z udziałem w 
badaniu klinicznym. Stąd też procedurę uzyskania świadomej zgody powinien wykonać 
członek zespołu prowadzącego badanie kliniczne, będący lekarzem medycyny. 
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Poprawka 488
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości małoletniego, 
jednoznaczne życzenie małoletniego 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości małoletniego, 
jednoznaczne życzenie małoletniego 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili bez 
podawania przyczyny oraz bez żadnej 
odpowiedzialności ani uszczerbku z tego 
tytułu ze strony uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego;

Or. es

Poprawka 489
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości małoletniego, 
jednoznaczne życzenie małoletniego 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z tego 
badania w każdej chwili;

c) zależnie od wieku i dojrzałości 
małoletniego, uzyskano przyzwolenie 
małoletniego zdolnego do wyrażania opinii 
i oceny powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wycofania z tego 
badania w każdej chwili;

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie może wyłączać postanowień określonych w zaleceniach etycznych Komisji 
Europejskiej, zawierających najnowsze i najbardziej adekwatne unormowania dotyczące 
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pediatrycznych badań klinicznych. Należy uwzględnić przyzwolenie dziecka, jak stanowią 
wyżej wymienione europejskie zalecenia etyczne wydane przez Komisję Europejską w 2008 
roku. Zastąpiło ono odniesienie do „domniemanej woli małoletniego”, o której mowa w 
dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 490
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości małoletniego, 
jednoznaczne życzenie małoletniego
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości dziecka, 
jednoznaczne życzenie dziecka dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili; badacz 
postępuje zgodnie z interesem ochrony 
praw dziecka;

Or. sl

Uzasadnienie

Artykuł 1 Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka definiuje dziecko jako każdą 
istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do 
dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) badacz należycie uwzględnia, zależnie 
od wieku i dojrzałości małoletniego,
jednoznaczne życzenie małoletniego 

c) badacz należycie uwzględnia 
jednoznaczne życzenie małoletniego 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
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zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;

powyższych informacji, dotyczące 
odmowy jego udziału w badaniu 
klinicznym, lub jego wolę wycofania z 
tego badania w każdej chwili;

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku nie należy zmniejszać poziomu ochrony małoletnich. Powinniśmy się 
zatem trzymać sformułowania zawartego w dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 492
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) takie badanie jest niezbędne w celu 
potwierdzenia danych uzyskanych w 
badaniach klinicznych z udziałem osób 
zdolnych do wyrażenia świadomej zgody 
lub uzyskanych z wykorzystaniem innych 
metod badawczych;

skreślona

Or. fr

Poprawka 493
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści dla grupy 
pacjentów;

h) z badania klinicznego mogą wynikać 
pewne bezpośrednie korzyści dla kategorii 
pacjentów, których dotyczy badanie.

Or. fr



PE506.161v01-00 22/80 AM\928647PL.doc

PL

Uzasadnienie

Termin „kategoria” jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 494
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści dla grupy 
pacjentów;

h) celem badania klinicznego jest poprawa 
zarządzania chorobą uczestnika lub 
powiązanymi problemami (np. polepszenie 
jakości życia). 

Or. en

Uzasadnienie

Żadne badanie kliniczne nie może gwarantować osiągnięcia korzyści. Badanie kliniczne 
sprawdzające hipotezę dotyczącą przewagi jednej metody nad inną metodą może ostatecznie 
przynieść negatywny rezultat. 

Poprawka 495
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera ha (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) system odszkodowań/ubezpieczenia 
uwzględnia szczególne postanowienia 
dotyczące długofalowego wpływu na 
rozwój dziecka.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera hb (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hb) przestrzegano odpowiednich 
wytycznych naukowych Agencji;

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku nie należy zmniejszać poziomu ochrony uczestników niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody. Powinniśmy się zatem trzymać sformułowania zawartego w 
dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 497
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera hc (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hc) badanie nie jest powieleniem innych 
badań opartych na tej samej hipotezie, w 
których użyto właściwych dla wieku 
postaci produktu leczniczego;

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera hd (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

hd) komisja etyczna posiadająca fachową 
wiedzę pediatryczną lub po zasięgnięciu 
porady w zakresie problemów klinicznych, 
etycznych i psychospołecznych w 
dziedzinie pediatrii, zatwierdziła protokół.

Or. en

Uzasadnienie

W żadnym wypadku nie należy zmniejszać poziomu ochrony uczestników niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody. Powinniśmy się zatem trzymać sformułowania zawartego w 
dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 499
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera he (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

he) dopuszczono ograniczone użycie 
placebo oraz, jeżeli właściwe, powoływana 
jest specjalna komisja monitorująca 
bezpieczeństwo danych (DSMB);

Or. en

Poprawka 500
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając art. 31 ust. 1, w 
przypadku badania klinicznego o 
minimalnym stopniu ryzyka, gdy nie 
można uzyskać w terminie zgodnym z 
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wymogami metodologicznymi badania 
zgody drugiej osoby sprawującej władzę 
rodzicielską i z zastrzeżeniem pozytywnej 
opinii komisji etycznej, badanie kliniczne 
z udziałem małoletniego można 
przeprowadzić za zgodą jedynie obecnej 
osoby sprawującej władzę rodzicielską.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie dostosowano warunków uzyskiwania zgody do 
ryzyka i ograniczeń związanych z badaniem. Należałoby umożliwić państwom członkowskim 
złagodzenie warunków uzyskiwania zgody w przypadku badań klinicznych o minimalnym 
stopniu ryzyka z udziałem małoletnich w przypadku, gdy nie można czekać na przybycie 
drugiej osoby sprawującej władzę rodzicielską ze względu na krótki okres możliwego 
włączenia do badania i z zastrzeżeniem pozytywnej opinii komisji etycznej.

Poprawka 501
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Małoletni bierze udział w procedurze 
wyrażania zgody w sposób dostosowany 
do jego wieku i dojrzałości.

2. Małoletni bierze udział w procedurze 
wyrażania zgody w sposób dostosowany 
do jego wieku i dojrzałości. Od 
małoletnich, którzy ukończyli 12 lat 
wymagane jest również uzyskanie 
świadomej i wyraźnej zgody na udział w 
badaniu.

Or. es

Poprawka 502
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli w trakcie trwania badania 
klinicznego małoletni osiągnie 
pełnoletność określoną przepisami prawa 
danego państwa członkowskiego, przed 
kontynuacją badania wymagane jest 
uzyskanie jego wyraźnej, świadomej zgody 
na udział. 

Or. fr

Poprawka 503
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zarówno małoletni, jak i jego 
przedstawiciel ustawowy mogą w każdej 
chwili odwołać swoją zgodę bez 
podawania przyczyny oraz bez żadnej 
odpowiedzialności ani uszczerbku z tego 
tytułu ze strony małoletniego lub jego 
przedstawiciela ustawowego.

Or. es

Poprawka 504
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Badania kliniczne z udziałem uczestników 

należących do innych słabszych grup 
społecznych



AM\928647PL.doc 27/80 PE506.161v01-00

PL

1. Badania kliniczne z udziałem 
uczestników należących do innych 
słabszych grup społecznych mogą być 
prowadzone wyłącznie w przypadku 
spełnienia, oprócz warunków określonych 
w art. 28, wszystkich następujących 
warunków:
a) personel przeszkolony w zakresie 
postępowania z tą grupą lub posiadający 
doświadczenie w tej dziedzinie udzielił 
danemu uczestnikowi wszystkich istotnych 
informacji dotyczących badania 
klinicznego, związanego z nim ryzyka i 
korzyści;
b) badacz uwzględnia jednoznaczne 
życzenie uczestnika dotyczące odmowy 
jego udziału w badaniu klinicznym lub 
jego wolę wycofania z tego badania w 
każdej chwili bez podawania przyczyny 
oraz bez żadnej odpowiedzialności ani 
uszczerbku z tego tytułu ze strony 
uczestnika;
c) nie są stosowane żadne zachęty ani 
gratyfikacje finansowe z wyjątkiem 
rekompensaty za udział w badaniu 
klinicznym;
d) takie badanie dotyczy bezpośrednio 
choroby występującej u danego uczestnika 
albo jest przydatne dla słabszej grupy 
społecznej, do której należy uczestnik;
e) badanie kliniczne zaplanowano tak, aby 
zminimalizować ból, dyskomfort, lęk i 
wszelkie inne możliwe do przewidzenia 
ryzyko związane z chorobą i etapem 
rozwoju uczestnika; zarówno granice 
ryzyka, jak i stopień narażenia uczestnika 
na niekorzystne czynniki zostały 
szczegółowo określone i są stale 
monitorowane;
f) z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści (np. poprawa 
jakości życia) dla grupy pacjentów, do 
której należy dany uczestnik.
2. Uczestnik zawsze bierze udział w 
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procedurze wyrażania zgody.
3. Uczestnik może w każdej chwili 
odwołać swoją zgodę bez podawania 
przyczyny oraz bez żadnej 
odpowiedzialności ani uszczerbku z tego 
tytułu ze strony uczestnika.

Or. es

Poprawka 505
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1
lit. c) i d), art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz
art. 31 ust. 1 lit. a) i b) świadomą zgodę 
można uzyskać po rozpoczęciu badania 
klinicznego w celu jego kontynuowania, a 
informacji dotyczących badania 
klinicznego można udzielić po rozpoczęciu 
badania klinicznego, o ile spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1
lit. c) i d), art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz
art. 31 ust. 1 lit. a) i b) świadomą zgodę, o 
której mowa w art. 29 ust. 1 uzyskuje się w 
najkrótszym możliwym terminie po 
rozpoczęciu badania klinicznego w celu 
jego kontynuowania, a informacji 
dotyczących badania klinicznego można 
udzielić po rozpoczęciu badania 
klinicznego, o ile spełnione są wszystkie 
następujące warunki:

Or. fr

Uzasadnienie

Jest pożądane, aby zgoda na kontynuowanie badania była uzyskiwana, gdy tylko uczestnik 
odzyska zdolność do jej udzielenia i najlepiej przed końcem badania.

Poprawka 506
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą,
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

a) ze względu na nagłość sytuacji 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

Or. fr

Poprawka 507
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą, 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą, 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego (rodzica bądź 
opiekuna) oraz uprzednie przekazanie 
informacji jemu lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu (rodzicowi 
bądź opiekunowi);

Or. en

Poprawka 508
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie jest dostępny żaden przedstawiciel 
ustawowy;

b) nie można uzyskać zgody 
przedstawiciela ustawowego w terminie 
zgodnym z wymogami metodologicznymi 
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badania;

Or. fr

Uzasadnienie

Należałoby znieść warunek związany z obecnością przedstawiciela w odniesieniu do zgody na 
badania kliniczne w sytuacjach nagłych. W przeciwnym wypadku przepis ten będzie stanowić 
regres w stosunku do niektórych ustawodawstw krajowych. Na przykład prawo francuskie 
zawiera przepis zezwalający na rozpoczęcie badania bez uprzedniej zgody rodziny, nawet 
jeśli jest ona obecna, w nagłych przypadkach zagrożenia dla życia pacjenta (zatrzymanie 
akcji serca).

Poprawka 509
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnik nie wyraził wcześniej 
zastrzeżeń znanych badaczowi;

c) uczestnik lub przedstawiciel ustawowy 
nie wyrazili wcześniej zastrzeżeń znanych 
badaczowi;

Or. en

Poprawka 510
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) badanie bezpośrednio dotyczy choroby, 
która powoduje niemożność uzyskania 
uprzedniej świadomej zgody oraz 
uprzedniego przekazania informacji;

skreślona

Or. fr



AM\928647PL.doc 31/80 PE506.161v01-00

PL

Uzasadnienie

Nagła sytuacja nie zawsze jest przyczyną niemożności uzyskania zgody. Na przykład badania 
dotyczące wstrząsów mogą być ukierunkowane na pacjentów przebywających na oddziale 
intensywnej opieki medycznej i z tego względu niezdolnych do wyrażenia zgody (śpiączka, 
sedacja). Dosłowna interpretacja tego artykułu mogłaby uniemożliwić prowadzenie takich 
badań.

Poprawka 511
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) badanie kliniczne wiąże się z
minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla 
uczestnika.

e) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
korzyści większych niż ryzyko albo będzie 
się wiązał jedynie z minimalnym 
ryzykiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Philippe Juvin przyjmuje z zadowoleniem oferowaną we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
możliwość odstępstwa od zasady uprzedniej zgody pacjenta w przypadku badań klinicznych w 
sytuacjach nagłych. Niemniej jednak zawężenie możliwości prowadzenia takich badań do 
badań o minimalnym stopniu ryzyka wydaje się zbyt restrykcyjne i stanowiłoby regres dla 
niektórych państw członkowskich. W praktyce przepis ten wykluczyłby możliwość 
prowadzenia wielu badań w dziedzinie reanimacji i nad innowacyjnymi produktami.

Poprawka 512
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) badanie kliniczne wiąże się z 
minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla 

e) badanie kliniczne wiąże się z 
minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla 
uczestnika, choć to należy oceniać 
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uczestnika. proporcjonalnie do przedmiotowej 
choroby.

Or. fi

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) badanie kliniczne wiąże się z 
minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla 
uczestnika.

e) komisja etyczna pozytywnie ocenia, że 
należy oczekiwać bezpośredniej korzyści z 
badania klinicznego dla pacjenta, oraz że 
badanie kliniczne wiąże się z minimalnym 
ryzykiem i obciążeniem dla uczestnika

Or. en

Uzasadnienie

Odpowiedzialna komisja etyczna powinna ocenić bezpośrednie korzyści płynące z badania 
klinicznego dla pacjenta.

Poprawka 514
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku uczestników niezdolnych 
do wyrażenia świadomej zgody oraz 
małoletnich świadomą zgodę, o której 
mowa w ust. 1, uzyskuje się od 
przedstawiciela ustawowego w 
najkrótszym możliwym terminie, zaś 
informacji, o których mowa w ust. 1, 

a) w przypadku uczestników niezdolnych 
do wyrażenia świadomej zgody oraz 
małoletnich świadomą zgodę, o której 
mowa w ust. 1, uzyskuje się od 
przedstawiciela ustawowego w 
najkrótszym możliwym terminie, zaś 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
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udziela się w najkrótszym możliwym 
terminie uczestnikowi;

badacz lub jego przedstawiciel udzielają w 
najkrótszym możliwym terminie 
uczestnikowi;

Or. fr

Uzasadnienie

W praktyce badacz może powierzyć reprezentującemu go lekarzowi zadanie udzielenia 
informacji przyszłemu uczestnikowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu i uzyskania jego 
zgody. Na przykład we Francji zezwala na to prawo.

Poprawka 515
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Nie naruszając postanowień ust. 1 i 2 
niniejszego artykułu, należy stosować się 
do przepisów prawa krajowego 
odnoszących się do osób niezdolnych do 
wyrażenia świadomej zgody lub osób ze 
słabszych grup społecznych oraz do 
środków podejmowanych na podstawie 
tych przepisów.

Or. fr

Poprawka 516
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2b. Jeżeli uczestnik lub, w stosownym 
przypadku, jego przedstawiciel ustawowy 
nie wyrażą zgody na kontynuowanie 
badania, informuje się uczestnika o 
możliwości niewyrażenia zgody na 
wykorzystanie danych zgromadzonych 
przed odmową wyrażenia zgody na 
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kontynuowanie badania.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika oraz niezawodności danych Philippe Juvin 
proponuje wprowadzenie dodatkowego przepisu zobowiązującego badacza lub jego 
przedstawiciela do uzyskania informacji o tym, czy uczestnik lub, w stosownym przypadku, 
jego przedstawiciel ustawowy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych.

Poprawka 517
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenie rozpoczęcia badania 
klinicznego i zakończenia naboru 
uczestników

Zgłoszenie rozpoczęcia badania 
klinicznego 

Or. en

Poprawka 518
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od rozpoczęcia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
30 dni od rozpoczęcia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 519
Christofer Fjellner
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Sponsor zgłasza za pośrednictwem 
portalu UE każdemu zainteresowanemu 
państwu członkowskiemu zakończenie 
naboru uczestników badania klinicznego 
w tym państwie członkowskim.

skreślony

Or. en

Poprawka 520
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia naboru 
uczestników. W przypadku ponownego 
rozpoczęcia naboru stosuje się ust. 1.

skreślony

Or. en

Poprawka 521
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia naboru 
uczestników. W przypadku ponownego 
rozpoczęcia naboru stosuje się ust. 1.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
30 dni od zakończenia naboru 
uczestników. W przypadku ponownego 
rozpoczęcia naboru stosuje się ust. 1.

Or. fr
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Poprawka 522
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie badania kliniczne powinny 
zostać przed ich rozpoczęciem 
zarejestrowane w bazie danych, o której 
mowa w niniejszym rozporządzeniu.
Przekazywane informacje zawierają datę 
rozpoczęcia i zakończenia naboru 
uczestników.

Or. en

Poprawka 523
Cristian Silviu Buşoi, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zakończenie badania klinicznego, 
przedwczesne zakończenie badania 
klinicznego

Zakończenie badania klinicznego, 
przedwczesne zakończenie badania 
klinicznego i przedłożenie wyników

Or. en

Uzasadnienie

Jest to uściślenie tytułu, tak aby odzwierciedlić treść artykułu.

Poprawka 524
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
90 dni od zakończenia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie termin ten wynosi 90 dni; nie ma powodu, aby skracać termin zgłoszenia zwykłego 
zakończenia badania, a termin piętnastodniowy wprowadza poważne utrudnienie dla 
sponsora, jeżeli badanie jest prowadzone w kilku państwach członkowskich.

Poprawka 525
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia badania 
klinicznego.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
90 dni od zakończenia badania 
klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie termin ten wynosi 90 dni; nie ma powodu, aby skracać termin zgłoszenia zwykłego 
zakończenia badania, a termin piętnastodniowy wprowadza poważne utrudnienie dla 
sponsora, jeżeli badanie jest prowadzone w kilku państwach członkowskich.

Poprawka 526
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 



PE506.161v01-00 38/80 AM\928647PL.doc

PL

15 dni od zakończenia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

30 dni od zakończenia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 527
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

W terminie dwóch lat od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

Zakończenie badania klinicznego uznaje 
się za zakończenie okresu, w którym 
ostatni uczestnik biorący udział w badaniu 
klinicznym podlegał monitorowaniu.

Or. fr

Poprawka 528
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego, niezależnie od tego, 
czy jego wyniki są pozytywne, czy 
negatywne i nierozstrzygające.

Or. en
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Uzasadnienie

W trosce o zaufanie pacjenta wyniki badania klinicznego, niezależnie od tego, czy są 
pozytywne, czy negatywne i nierozstrzygające, powinny zostać opublikowane.

Poprawka 529
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego lub przerwania 
procesu rozwijania produktu leczniczego 
sponsor przekazuje do bazy danych UE 
streszczenie pozytywnych i/lub 
negatywnych wyników badania 
klinicznego, zgodnie z załącznikiem IIIa. 
Do czasu publikacji streszczenia wyników 
zgodnie z przepisami niniejszego ustępu 
jest ono dostępne wyłącznie dla 
właściwych organów zainteresowanych 
państw członkowskich.

Or. en

Uzasadnienie

Treść streszczenia wyników powinna być określona bardziej szczegółowo. W tym celu 
proponuje się nowy załącznik określający treść streszczenia, które należy przekazać. Należy 
również doprecyzować, że następnie należy przekazać i opublikować zarówno pozytywne, jak 
i negatywne wyniki.

Poprawka 530
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
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bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego, sprawozdanie z 
badania biomedycznego oraz pełny zbiór 
danych z badania klinicznego. Elementy 
te podaje się do wiadomości publicznej za 
pośrednictwem bazy danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Nieujawnianie wyników badań klinicznych w formie surowych danych klinicznych i 
sprawozdań z badań biomedycznych osłabia rozwój wiedzy naukowej oraz prowadzi do 
stronniczości publikacji (negatywne wyniki nie są publikowane), tworzy niedokładny obraz 
skuteczności produktu leczniczego i powoduje niepotrzebne powielanie badań klinicznych.
Sprawozdania z badań biomedycznych są już częścią badań klinicznych i nie stanowią 
dodatkowego obciążenia administracyjnego. Sprawozdania z badań biomedycznych nie 
zawierają danych osobowych pacjentów (dane te są anonimowe) ani informacji objętych 
tajemnicą handlową.

Poprawka 531
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE wszystkie wyniki tego
badania, zarówno pozytywne, jak i 
negatywne. Przekazuje się również wyniki 
badań klinicznych, które zostały 
zaniechane lub zawieszone, wraz z 
podaniem powodów takiego zaniechania 
lub zawieszenia.

Or. es

Uzasadnienie

Istotne jest, aby wszystkie wyniki badania klinicznego były znane. Badania kliniczne o 
wynikach negatywnych lub badania zaniechane dostarczają ogromnie przydatnych 
informacji, a ludzie powinni mieć możliwość poznania i wykorzystania tych informacji.
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Poprawka 532
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard 
Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE oraz do publicznej bazy 
danych EudraPharm streszczenie 
wyników badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o zachowanie przejrzystości należy wprowadzić i egzekwować obowiązek publikacji 
wyników badań klinicznych w bazie danych EudraPharm.

Poprawka 533
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE wszystkie wyniki oraz 
całość danych uzupełniających badania 
klinicznego w postaci pełnego 
sprawozdania z badania biomedycznego.
Forma sprawozdania umożliwia łatwe 
wyszukiwanie elementów jego treści.

Or. en



PE506.161v01-00 42/80 AM\928647PL.doc

PL

Uzasadnienie

Pacjenci i wolontariusze przystępują do udziału w badaniach klinicznych i nierzadko 
narażają się na duże ryzyko dla dobra postępu naukowego. Dlatego też dane oraz wyniki 
badań klinicznych należą do ogółu społeczeństwa i powinny być podawane do wiadomości 
publicznej. Zachowanie pełnej przejrzystości oraz dostęp do wyników oraz danych badań 
klinicznych pozwolą również niezależnym badaczom na dokonywane użytecznych metaanaliz 
oraz prób losowych. 

Poprawka 534
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Streszczenie wyników badań klinicznych, 
o którym mowa w akapicie pierwszym, 
powinno podlegać publikacji przez 
Komisję w bazie danych UE oraz powinno 
być dostępne dla ogółu społeczeństwa.
Streszczenie powinno zawierać wszystkie 
punkty wymienione w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia. Komisja jest 
uprawniona do przyjęcia aktów 
delegowanych zgodnie z art. 85 na 
potrzeby zmiany części składowych 
streszczenia.

Or. fr

Poprawka 535
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko jest ono 

Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników w terminie dwóch lat, przekazuje 
się je, gdy tylko jest ono dostępne. W 
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dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę przekazania wyników wraz 
z wyjaśnieniem.

takim przypadku w protokole podaje się 
datę przekazania wyników wraz z 
wyjaśnieniem.

Or. fr

Poprawka 536
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko jest ono 
dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę przekazania wyników wraz 
z wyjaśnieniem.

Jeżeli jednak z uzasadnionych względów 
naukowych nie jest możliwe zgłoszenie 
pełnego sprawozdania z badania wraz ze 
wszystkimi wynikami oraz danymi 
uzupełniającymi w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko jest ono 
dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę przekazania pełnego 
sprawozdania z badania biomedycznego 
wraz ze wszystkimi wynikami oraz danymi 
uzupełniającymi wraz z uzasadnieniem. 
Uzasadnienie podaje się do wiadomości 
publicznej w bazie danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o przejrzystość oraz zwiększenie zaufania publicznego w tym procesie opóźnienie 
publikacji wyników i danych uzupełniających wymaga należytego uzasadnienia wraz z 
podaniem go przez sponsora do wiadomości publicznej w bazie danych UE.

Poprawka 537
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oprócz streszczenia, o którym mowa w
art. 34 ust. 3 oraz w załączniku III do 
niniejszego rozporządzenia, baza danych 
UE powinna zawierać streszczenie 
wyników opracowane w formie łatwo 
zrozumiałej dla osoby nieposiadającej 
fachowej wiedzy z dziedziny, której 
dotyczy badanie kliniczne.

Or. fr

Poprawka 538
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sponsor nie dopełni obowiązku, o 
którym mowa w ust. 3, zainteresowane 
państwa członkowskie nakładają kary 
finansowe. Komisja sformułuje wytyczne 
dla państw członkowskich dotyczące 
spójnego stosowania takich kar 
finansowych.

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu ochrony danych osobowych i 
informacji objętych tajemnicą handlową 
oraz z zastrzeżeniem przepisów art. 78
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ust. 3 streszczenie wyników badania 
klinicznego przedstawione w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu podaje się do wiadomości 
publicznej w terminie 30 dni od daty 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 
1 roku od zakończenia badania 
klinicznego w przypadku przerwania 
procesu rozwijania produktu leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Wyniki badań klinicznych powinny być publikowane w odpowiednim terminie. Publikacja ta 
powinna umożliwiać poinformowanie obywateli, pacjentów i badaczy o wnioskach z badania 
klinicznego bez uszczerbku dla konkurencyjności europejskich badań medycznych. Termin 
publikacji tych wyników ma istotne znaczenie dla uniknięcia nieuczciwej konkurencji, która 
umniejszyłaby konkurencyjność europejskich badań medycznych.

Poprawka 540
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapity drugi a i drugi b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W odniesieniu do produktów leczniczych 
objętych pozwoleniem na dopuszczenie do 
obrotu lub wobec których zakończył się 
proces decyzyjny sprawie wniosków o 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
przekazuje do bazy danych UE 
sprawozdanie z badania biomedycznego 
dotyczące badania klinicznego.
Komisja we współpracy z Agencją zostaje 
uprawniona do uchwalania aktów 
delegowanych zgodnie z art. 85, w 
odniesieniu do publicznego dostępu do 
sprawozdań z badań biomedycznych oraz 
innych powiązanych danych badań 
klinicznych, w celu określenia zasad 
zaangażowania, formatów danych 
klinicznych oraz dobrej praktyki 
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analitycznej. 

Or. en

Uzasadnienie

Od listopada 2010 roku, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów, Europejska Agencja Leków wydała 1,5 mln stron 
danych badan klinicznych w odpowiedzi na wnioski związane z bezpieczeństwem, a obecnie 
pracuje nad proaktywną publikacją danych z badań klinicznych nad lekami, następującą po 
zakończeniu procesu decyzyjnego w sprawie wniosku o europejskie dopuszczenie do obrotu.
W ścisłej współpracy z Agencją należy zatem przyjąć dalsze przepisy dotyczące publikacji 
danych badań klinicznych po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie danego produktu do 
obrotu.

Poprawka 541
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli sponsor nie dopełni obowiązku, 
o którym mowa w ust. 3, oraz w razie 
nieprzedłożenia spodziewanego 
odpowiedniego uzasadnienia dla 
zainteresowanych państw członkowskich 
za pośrednictwem portalu, zainteresowane 
państwa członkowskie nakładają kary 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

Mogą zaistnieć przypadki, dla których istnieje odpowiednie, akceptowalne uzasadnienie;
powinna przynajmniej istnieć możliwość rozważenia go przed nałożeniem kary. Uważamy, że 
takie przypadki będą należeć do wyjątków – właściwe byłoby umożliwienie sponsorowi 
skontaktowania się ze sprawozdawcą w celu dowiedzenia się, czy uzasadnienie jest do 
przyjęcia. Takie wyjątki mogą zostać szczegółowo omówione na forum państw członkowskich 
w celu wypracowania spójnego stanowiska.
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Poprawka 542
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku gdy sponsor nie wypełnił 
obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 
zainteresowane państwa członkowskie 
nakładają zharmonizowane kary.
Wysokość kary wynosi do 7000 EUR za 30 
pierwszych dni niewypełnienia obowiązku 
oraz do 7000 EUR za każdy kolejny dzień 
zwłoki aż do wypełnienia obowiązku.

Or. en

Uzasadnienie

System sankcji może dostarczyć państwom członkowskim narzędzia egzekwowania ciążącego 
na sponsorach obowiązku publikacji wyników. Stany Zjednoczone również posiadają system 
kar (10 000 USD za pierwszych 30 dni i 10 000 USD za każdy kolejny dzień zwłoki).

Poprawka 543
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia,
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, termin, w którym sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, przedłużony o okres, w 
którym uczestnicy badania podlegają 
monitorowaniu na warunkach 
określonych w protokole, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
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uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego.

Or. fr

Poprawka 544
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego. Po 12 miesiącach czasowego 
wstrzymania oraz w razie nieprzedłożenia 
zainteresowanym państwom 
członkowskim odpowiedniego 
oczekiwanego uzasadnienia dane z 
badania klinicznego są przekazywane do 
bazy danych UE, nawet jeśli są niepełne.
Przyczyny przedwczesnego zakończenia 
badania klinicznego są publikowane w 
bazie danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Mogą zaistnieć przypadki, dla których istnieje odpowiednie, akceptowalne uzasadnienie;
powinna przynajmniej istnieć możliwość rozważenia go przed nałożeniem kary. Na przykład:
brak leku w danych państwach członkowskich, jak miało to miejsce ostatnio w UE w 
przypadku leku Caelix; niektóre badania istotnie wymagały zaprzestania, lecz część z nich 
można było bezpiecznie wstrzymać, a następnie wznowić po upływie 12 miesięcy.
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Poprawka 545
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85 w 
celu zmiany załącznika IIIa, aby 
dostosować go do zmian naukowych lub 
ogólnoświatowych zmian regulacyjnych.

Or. en

Uzasadnienie

Niezbędna jest elastyczność w celu dostosowania treści streszczenia wyników na wypadek 
zmian naukowych lub ogólnoświatowych zmian regulacyjnych.

Poprawka 546
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w
art. 38 i 39.

Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w
art. 38, 39 i 41.

Or. fr

Poprawka 547
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit pierwszy
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w
art. 38 i 39.

Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w
art. 38 i 39. Ta elektroniczna baza danych 
jest modułem bazy danych, o której mowa 
w art. 25 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że baza danych, o której mowa, to EudraVigilence oraz że nie jest to nowa baza 
danych. Rozporządzenie musi bazować na istniejących narzędziach.

Poprawka 548
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w
art. 38 i 39.

Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
publicznie dostępną elektroniczną bazę 
danych, do której zgłaszane są dane, o 
których mowa w art. 38 i 39.

Or. en

Uzasadnienie

Dla umożliwienia wczesnego wykrywania sygnałów istotna jest przejrzystość w kwestii 
bezpieczeństwa danych.

Poprawka 549
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badacz niezwłocznie zgłasza 
sponsorowi poważne zdarzenia 
niepożądane, chyba że zgodnie z 
protokołem nie jest wymagane zgłaszanie 
niektórych zdarzeń niepożądanych. Badacz 
rejestruje wszystkie poważne zdarzenia 
niepożądane. W razie potrzeby badacz 
przesyła sponsorowi sprawozdanie z 
dalszych działań.

2. Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 550
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badacz niezwłocznie zgłasza 
sponsorowi poważne zdarzenia 
niepożądane, chyba że zgodnie z 
protokołem nie jest wymagane zgłaszanie 
niektórych zdarzeń niepożądanych. 
Badacz rejestruje wszystkie poważne 
zdarzenia niepożądane. W razie potrzeby 
badacz przesyła sponsorowi sprawozdanie 
z dalszych działań.

2. Badacz niezwłocznie zgłasza 
sponsorowi poważne zdarzenia 
niepożądane. Badacz rejestruje wszystkie 
poważne zdarzenia niepożądane. Sponsor 
przesyła kopie do komisji etycznej oraz 
dostarcza kopie do bazy danych UE za 
pośrednictwem portalu UE. Badacz
przesyła sponsorowi sprawozdanie z 
dalszych działań, a sponsor w najkrótszym 
możliwym terminie przekazuje 
szczegółowe sprawozdanie z dalszych 
badań do umieszczenia w bazie danych 
UE. 

Or. en
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Uzasadnienie

Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych musi stanowić bezwzględny obowiązek, 
podobnie jak terminowe przedkładanie dokładnych i kompletnych sprawozdań ze zdarzeń 
niepożądanych. 

Poprawka 551
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Badacz niezwłocznie zgłasza sponsorowi 
poważne zdarzenia niepożądane, chyba że 
zgodnie z protokołem nie jest wymagane 
zgłaszanie niektórych zdarzeń 
niepożądanych. Badacz rejestruje 
wszystkie poważne zdarzenia niepożądane. 
W razie potrzeby badacz przesyła 
sponsorowi sprawozdanie z dalszych 
działań.

2. Badacz zgłasza sponsorowi poważne 
zdarzenia niepożądane w najkrótszym 
możliwym terminie i bez zbędnej zwłoki, 
chyba że zgodnie z protokołem nie jest 
wymagane zgłaszanie niektórych zdarzeń 
niepożądanych. Badacz rejestruje 
wszystkie poważne zdarzenia niepożądane. 
W razie potrzeby badacz przesyła 
sponsorowi sprawozdanie z dalszych 
działań.

Or. en

Poprawka 552
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 37 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku badań klinicznych 
niskiego ryzyka oraz badań klinicznych o 
umiarkowanym stopniu ryzyka, w których 
stosuje się strategie leczenia poparte 
opublikowanymi danymi lub oparte na 
zwyczajowo zalecanych praktykach, 
protokół może stanowić, że znajdują 
zastosowanie zwykłe przepisy dotyczące 
nadzoru nad bezpieczeństwem.
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Or. fr

Poprawka 553
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem.

1. W terminie określonym w załączniku 
III sponsor zgłasza drogą elektroniczną do 
elektronicznej bazy danych, o której mowa 
w art. 36, wszystkie stosowne dane 
dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub przez innego sponsora, który albo jest 
częścią tej samej spółki dominującej, albo 
z którym sponsor wspólnie opracowuje 
produkt leczniczy na mocy formalnej 
umowy.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie treści – sformułowanie „badania klinicznego związanego ze sponsorem” jest zbyt 
niejasne.

Poprawka 554
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
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stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem.

stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem, z zachowaniem 
terminów określonych w załączniku II, 
pkt 2.4 i 2.5.

Or. en

Poprawka 555
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem.

1. Sponsor zgłasza drogą elektroniczną do 
elektronicznej bazy danych, o której mowa 
w art. 36, z zachowaniem terminów 
określonych w załączniku II, pkt 2.4 i 2.5, 
wszystkie stosowne dane dotyczące 
podejrzewanych nieoczekiwanych 
poważnych działań niepożądanych 
badanych produktów leczniczych, jeżeli 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
niepożądane działanie nastąpiło w ramach 
badania klinicznego prowadzonego przez 
sponsora lub w ramach badania 
klinicznego związanego ze sponsorem.

Or. en

Poprawka 556
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem.

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych oraz 
pomocniczych produktów leczniczych, 
jeżeli podejrzewane nieoczekiwane 
poważne niepożądane działanie nastąpiło 
w ramach badania klinicznego 
prowadzonego przez sponsora lub w 
ramach badania klinicznego związanego ze 
sponsorem.

Or. fr

Poprawka 557
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy wyznaczaniu terminu zgłoszenia 
danych uwzględnia się powagę działania. 
Jeżeli niezbędne jest zapewnienie 
szybkiego zgłoszenia danych, sponsor, 
zanim prześle pełne sprawozdanie, może 
przedstawić wstępne niepełne 
sprawozdanie.

2. Przy wyznaczaniu terminu zgłoszenia 
danych uwzględnia się ciężkość działania. 
Jeżeli niezbędne jest zapewnienie 
szybkiego zgłoszenia danych, sponsor, 
zanim prześle pełne sprawozdanie, może 
przedstawić wstępne niepełne 
sprawozdanie.

Or. en

Poprawka 558
Antonyia Parvanova, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy wyznaczaniu terminu zgłoszenia 
danych uwzględnia się powagę działania. 
Jeżeli niezbędne jest zapewnienie 
szybkiego zgłoszenia danych, sponsor, 
zanim prześle pełne sprawozdanie, może 
przedstawić wstępne niepełne 
sprawozdanie.

2. Przy wyznaczaniu terminu zgłoszenia 
danych uwzględnia się ciężkość działania. 
Jeżeli niezbędne jest zapewnienie 
szybkiego zgłoszenia danych, sponsor, 
zanim prześle pełne sprawozdanie, może 
przedstawić wstępne niepełne 
sprawozdanie.

Or. en

Uzasadnienie

Ujednolicenie do terminologii prawnej zawartej w prawodawstwie UE w zakresie nadzoru 
nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 559
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli sponsor, ze względu na brak 
zasobów, nie ma możliwości zgłaszania 
danych do elektronicznej bazy danych, o 
której mowa w art. 36, może zgłaszać je 
państwu członkowskiemu, w którym 
nastąpiło podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane. Państwo 
to zgłasza podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane zgodnie z
ust. 1.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poważne działania niepożądane należy zgłaszać wyłącznie w jednym miejscu, po to aby 
wszystkie informacje o poważnych działaniach niepożądanych były gromadzone w jednym 
miejscu. 
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Poprawka 560
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli sponsor, ze względu na brak 
zasobów, nie ma możliwości zgłaszania 
danych do elektronicznej bazy danych, o 
której mowa w art. 36, może zgłaszać je 
państwu członkowskiemu, w którym 
nastąpiło podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane. Państwo 
to zgłasza podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane zgodnie z
ust. 1.

3. Jeżeli sponsor, ze względu na brak 
zasobów wynikający z niekomercyjnego 
charakteru badania, nie ma możliwości 
zgłaszania danych do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, może 
zgłaszać je państwu członkowskiemu, w 
którym nastąpiło podejrzewane 
nieoczekiwane poważne działanie 
niepożądane. Państwo to zgłasza 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
działanie niepożądane zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Wsparcie ze strony państw członkowskich powinno być przeznaczone wyłącznie dla 
organizacji niekomercyjnych. Sponsorzy komercyjni powinni być pozbawieni tych korzyści.

Poprawka 561
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, sponsor corocznie przedkłada 
Agencji drogą elektroniczną sprawozdanie 

1. Sponsor corocznie przedkłada Agencji 
drogą elektroniczną sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego - lub 
wszystkich badanych produktów 
leczniczych - stosowanych w badaniu 
klinicznym, którego jest on sponsorem, 
jeżeli badanie kliniczne obejmuje badanie 
dopuszczonych do obrotu produktów 
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dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

leczniczych zgodnie ze strategiami 
leczenia, które nie zostały przewidziane w 
warunkach dopuszczenia do obrotu i nie 
są poparte danymi ani zaleceniami oraz 
jeżeli badanie kliniczne wiąże się z 
wysokim stopniem ryzyka. 

Or. fr

Poprawka 562
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, sponsor corocznie przedkłada 
Agencji drogą elektroniczną sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

1. W odniesieniu do badań klinicznych 
innych niż badania niskiego i średniego 
ryzyka z zastosowaniem schematów 
leczenia popartych opublikowanymi 
materiałami lub wytycznymi w zakresie 
standardowych metod leczenia, sponsor 
corocznie przedkłada Agencji drogą 
elektroniczną sprawozdanie dotyczące 
bezpieczeństwa każdego badanego 
produktu leczniczego stosowanego w 
badaniu klinicznym, którego jest on 
sponsorem. 

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie, korzystając z definicji badania niskiego oraz średniego ryzyka

Poprawka 563
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, sponsor corocznie przedkłada 
Agencji drogą elektroniczną sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, chyba że badanie zostało 
zaprojektowane jako badanie o niskim 
stopniu interwencji, sponsor corocznie 
przedkłada Agencji drogą elektroniczną 
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 
każdego badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

Or. fi

Poprawka 564
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli sponsor nie ma dostępu do 
niektórych informacji i nie jest w związku 
z tym w stanie przedłożyć pełnego 
sprawozdania, zaznacza się to w tym 
sprawozdaniu.
W przypadku badania klinicznego, które 
wiąże się z wykorzystaniem więcej niż 
jednego badanego produktu leczniczego, 
sponsor może złożyć jedno sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 
do wszystkich badanych produktów 
leczniczych wykorzystanych w ramach 
tego badania. W sprawozdaniu sponsor 
podaje przyczyny tej decyzji.

Or. en
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Poprawka 565
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
rozpoczyna się w chwili wydania 
pierwszego pozwolenia na badanie 
kliniczne zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Wygasa on w chwili 
zakończenia ostatniego badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
z zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, w 
odniesieniu do danego sponsora
rozpoczyna się w chwili wydania 
pierwszego pozwolenia na badanie 
kliniczne zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem, na rzecz tego sponsora. 
Wygasa on w chwili zakończenia 
ostatniego badania klinicznego 
prowadzonego przez sponsora z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego. Obowiązek składania 
sprawozdania rocznego nie ma 
zastosowania wówczas, gdy sponsor nie 
prowadzi badań klinicznych w 
wykorzystaniem badanych produktów 
leczniczych.

Or. en

Poprawka 566
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 39a
Zgłaszanie wad skuteczności 

dopuszczonych do obrotu produktów 
leczniczych

W odniesieniu do produktów leczniczych 
dopuszczonych do obrotu, które, według 
protokołu, są stosowane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie 
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do obrotu, badacz powiadamia sponsora 
oraz Agencję o wszystkich 
zaobserwowanych wadach skuteczności 
dotyczących badanego produktu 
leczniczego.

Or. en

Uzasadnienie

Wady skuteczności produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu mogą stanowić poważne 
ryzyko dla bezpieczeństwa pacjentów, dlatego też należy je włączyć w zakres obowiązku 
powiadamiania przewidzianego w rozdziale VII niniejszego rozporządzenia.

Poprawka 567
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja przekazuje odpowiednim 
państwom członkowskim drogą 
elektroniczną informacje zgłoszone 
zgodnie z art. 38 i 39.

1. Agencja przekazuje odpowiednim 
państwom członkowskim drogą 
elektroniczną informacje zgłoszone 
zgodnie z art. 38, 39 i 39a.

Or. en

Poprawka 568
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Agencja przekazuje odpowiednim 
państwom członkowskim drogą 
elektroniczną informacje zgłoszone 
zgodnie z art. 38 i 39.

1. Agencja przekazuje odpowiednim 
państwom członkowskim drogą 
elektroniczną informacje zgłoszone 
zgodnie z art. 38, 39 i 41.

Or. en
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Poprawka 569
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie współpracują 
przy ocenie informacji zgłoszonych 
zgodnie z art. 38 i 39.

2. Państwa członkowskie współpracują 
przy ocenie informacji zgłoszonych 
zgodnie z art. 38, 39 i 41.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 40 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Właściwa komisja etyczna uczestniczy 
w ocenie tych informacji.

Or. en

Poprawka 571
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Coroczne sprawozdania sponsora dla 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu

Coroczne sprawozdania sponsora dla
Agencji
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Or. fr

Poprawka 572
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych.

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie Agencję o 
wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych.

Or. fr

Poprawka 573
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych.

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia nie rzadziej niż corocznie 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu o wszystkich podejrzewanych 
poważnych działaniach niepożądanych, w 
uzupełnieniu do obowiązków zgłaszania 
danych w zakresie bezpieczeństwa 
dotyczących dopuszczonych do obrotu 
produktów leczniczych, jak przewidziano 
w dyrektywie 2001/83/WE oraz 
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rozporządzeniu (WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłaszanie podejrzewanych poważnych działań niepożądanych powinno zostać ujednolicone 
do już obowiązujących wymogów dotyczących produktów wprowadzonych do obrotu, na 
mocy ustawodawstwa w dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 574
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zgłaszanie danych dotyczących
bezpieczeństwa pomocniczych produktów 
leczniczych odbywa się zgodnie z 
rozdziałem 3 dyrektywy 2001/83/WE.

Dane dotyczące bezpieczeństwa 
pomocniczych produktów leczniczych 
zgłasza badacz zgodnie z dyrektywą
2001/83/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Zgłaszanie podejrzewanych poważnych działań niepożądanych powinno zostać ujednolicone 
do już obowiązujących wymogów dotyczących produktów wprowadzonych do obrotu, na 
mocy ustawodawstwa w dziedzinie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 575
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie danych dotyczących 
bezpieczeństwa pomocniczych produktów 
leczniczych odbywa się zgodnie z 
rozdziałem 3 dyrektywy 2001/83/WE.

Zgłaszanie danych dotyczących 
bezpieczeństwa pomocniczych produktów 
leczniczych odbywa się zgodnie z 
rozdziałem 3 dyrektywy 2001/83/WE, 
zmienionej dyrektywą 2012/84/UE).
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Or. fr

Uzasadnienie

Odesłanie do dyrektywy wymaga sprostowania. Dyrektywa 2010/84/UE, która weszła w życie 
w styczniu 2011 r., zmieniła bowiem dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 576
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Bez uszczerbku dla przepisów UE i 
szczegółowych wytycznych Komisji, 
sponsor i badacz, przy sporządzaniu 
protokołu i stosowaniu niniejszego 
rozporządzenia oraz protokołu, należycie 
uwzględniają normy jakości określone w 
szczegółowych międzynarodowych 
wytycznych dotyczących Dobrej Praktyki 
Klinicznej ustalonych przez 
Międzynarodową konferencję ds. 
harmonizacji wymagań technicznych dla 
rejestracji produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (ICH).

Bez uszczerbku dla przepisów UE i 
szczegółowych wytycznych Komisji, 
sponsor i badacz, przy sporządzaniu 
protokołu i prowadzeniu badania 
klinicznego zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem oraz protokołem, 
odnoszą się do międzynarodowych 
wytycznych dotyczących Dobrej Praktyki 
Klinicznej ustalonych przez 
Międzynarodową konferencję ds. 
harmonizacji wymagań technicznych dla 
rejestracji produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi (ICH), jak określono 
w załączniku [xxx].

Or. en

Uzasadnienie

Dobra Praktyka Kliniczna (GCP) wciąż stanowi odniesienie przy prowadzeniu badania.

Poprawka 577
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 44 – akapit trzeci
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Komisja udostępnia publicznie 
szczegółowe międzynarodowe wytyczne 
dotyczące Dobrej Praktyki Klinicznej, o 
których mowa w akapicie drugim.

Komisja udostępnia publicznie w 
załączniku [xxx] do niniejszego 
rozporządzenia szczegółowe 
międzynarodowe wytyczne dotyczące 
Dobrej Praktyki Klinicznej, o których 
mowa w akapicie drugim, oraz regularnie 
je uaktualnia.

Or. en

Poprawka 578
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Monitorowanie Ocena ryzyka, zarządzanie jakością i 
monitorowanie

Or. en

Poprawka 579
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor odpowiednio monitoruje 
prowadzenie badania klinicznego. Sponsor 
określa zakres i charakter monitorowania 
na podstawie wszystkich cech badania 
klinicznego, w tym następujących cech:

Sponsor odpowiednio monitoruje 
prowadzenie badania klinicznego. Sponsor 
określa zakres i charakter monitorowania 
na podstawie oceny ryzyka obejmującej 
wszystkie czynniki ryzyka badania 
klinicznego (ryzyko dla uprawnień 
uczestników, ryzyko dla bezpieczeństwa i 
nietykalności uczestników, ryzyko dla 
jakości danych i rzetelności wyników).
Ocena ryzyka przesądza o zarządzaniu 
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jakością i monitorowaniu badania, biorąc 
pod uwagę następujące cechy:

Or. en

Uzasadnienie

Ocena ryzyka danego badania, obejmująca cały wachlarz czynników ryzyka (w tym ryzyko 
związane z procedurą diagnostyczną) powinna przesądzać o sposobie zarządzania jakością 
badania, w tym o strategii monitorowania.

Poprawka 580
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor odpowiednio monitoruje 
prowadzenie badania klinicznego. Sponsor 
określa zakres i charakter monitorowania 
na podstawie wszystkich cech badania 
klinicznego, w tym następujących cech:

Sponsor odpowiednio monitoruje 
prowadzenie badania klinicznego. Zakres i 
charakter monitorowania określa się na 
podstawie aktualnych wytycznych Dobrej 
Praktyki Klinicznej, z uwzględnieniem
następujących cech:

Or. en

Uzasadnienie

Unormowania dotyczące monitorowania zostały już określone na szczeblu międzynarodowym, 
w treści wytycznych Dobrej Praktyki Klinicznej.

Poprawka 581
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwestii, czy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym o niskim stopniu 
interwencji;

a) kwestii, czy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym średniego czy 
niskiego ryzyka;
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Or. en

Poprawka 582
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) stopnia odstępstwa interwencji od 
zwykłej praktyki klinicznej.

c) stopnia odstępstwa procedur 
diagnostycznych od zwykłej praktyki 
klinicznej.

Or. en

Poprawka 583
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Inne osoby zaangażowane w prowadzenie 
badania klinicznego posiadają odpowiednie 
kwalifikacje do wykonywania swoich 
zadań, zdobyte w drodze kształcenia, 
szkolenia lub doświadczenia.

Inne osoby zaangażowane w prowadzenie i 
monitorowanie badania klinicznego 
posiadają odpowiednie kwalifikacje do 
wykonywania swoich zadań, zdobyte w 
drodze kształcenia, szkolenia lub 
doświadczenia.

Or. fr

Poprawka 584
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 46 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 46a
Aktualnie najlepsza sprawdzona 

interwencja
Każda nowa interwencja musi zostać 
porównana do aktualnie najlepszej 
sprawdzonej interwencji, z wyjątkiem 
następujących przypadków:
a) użycie placebo lub brak leczenia są 
dopuszczalne w badaniach dotyczących 
problemów, w których nie istnieje żadna 
sprawdzona interwencja lub
b) gdy z przekonujących i uzasadnionych 
naukowo powodów metodologicznych 
użycie placebo jest konieczne dla 
określenia skuteczności lub 
bezpieczeństwa interwencji, a pacjenci, 
którzy otrzymają placebo lub nie 
otrzymają żadnego leczenia, nie są 
narażeni na żadne ryzyko doznania 
poważnej lub nieodwracalnej szkody.

Or. en

Uzasadnienie

Mając na względzie ochronę praw człowieka i godności ludzkiej uczestników badania 
klinicznego w odniesieniu do stosowania biologii i medycyny, należy zawsze z wielką 
ostrożnością posługiwać się placebo lub powstrzymaniem się od leczenia, w myśl art. 32 
Deklaracji Helsińskiej z 2008 roku. 

Poprawka 585
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Identyfikowanie, przechowywanie, 
niszczenie i zwrot produktów leczniczych

Przyjmowanie, identyfikowanie,
przechowywanie, podawanie, niszczenie i 
zwrot produktów leczniczych
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Or. fr

Poprawka 586
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Badane produkty lecznicze są 
identyfikowalne oraz podlegają 
przechowywaniu, niszczeniu i zwrotowi 
we właściwy i proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, biorąc pod uwagę 
fakt, czy badany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu, oraz czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

Badane produkty lecznicze są 
identyfikowalne oraz podlegają 
przechowywaniu, niszczeniu i zwrotowi 
we właściwy i proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, biorąc pod uwagę 
fakt, czy badanie kliniczne jest badaniem 
klinicznym średniego lub niskiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Uściślenie, korzystając z definicji badania niskiego oraz średniego ryzyka

Poprawka 587
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Badane produkty lecznicze są 
identyfikowalne oraz podlegają 
przechowywaniu, niszczeniu i zwrotowi 
we właściwy i proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, biorąc pod uwagę 

Badane produkty lecznicze są 
przyjmowane, identyfikowalne, podawane, 
oraz podlegają przechowywaniu, 
niszczeniu i zwrotowi we właściwy i 
proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
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fakt, czy badany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu, oraz czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

badania klinicznego, biorąc pod uwagę 
fakt, czy badany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu, oraz czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

Or. fr

Poprawka 588
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Czynności te wykonują osoby 
upoważnione przepisami prawa w 
państwie członkowskim do wykonywania 
przedmiotowych działań, a jeżeli działania 
te maja być wykonywane w szczególności 
w szpitalach, ośrodkach medycznych lub 
klinikach przez farmaceutów lub inne 
osoby upoważnione przepisami prawa w 
danym państwie członkowskim do 
wykonywania przedmiotowych czynności.

Or. fr

Poprawka 589
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Stosowne informacje dotyczące 
identyfikowalności, przechowywania, 
niszczenia i zwrotu produktów 
leczniczych, o których mowa w ust. 1, 
zawarte są w dokumentacji wniosku.

2. Stosowne informacje dotyczące 
identyfikowalności, przechowywania, 
podawania, niszczenia i zwrotu produktów
leczniczych, o których mowa w ust. 1, 
zawarte są w dokumentacji wniosku.

Or. fr
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Poprawka 590
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego artykułu przez 
„poważne naruszenie” rozumie się 
naruszenie, które może w znacznym 
stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo i 
prawa uczestników lub wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

2. Do celów niniejszego artykułu przez 
„poważne naruszenie” rozumie się 
naruszenie, które może w znacznym 
stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo, prawa 
i dobro uczestników lub wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 591
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor powiadamia zainteresowane 
państwa członkowskie za pośrednictwem 
portalu UE i bez zbędnej zwłoki o 
wszystkich nieoczekiwanych zdarzeniach, 
które wpływają na stosunek korzyści do 
ryzyka w ramach badania klinicznego, lecz 
nie są podejrzewanymi nieoczekiwanymi 
poważnymi działaniami niepożądanymi, o 
których mowa w art. 38.

1. Sponsor powiadamia zainteresowane 
państwa członkowskie za pośrednictwem 
portalu UE i bez zbędnej zwłoki o 
wszystkich nieoczekiwanych zdarzeniach, 
które wpływają na stosunek korzyści do 
ryzyka w ramach badania klinicznego.

Or. en
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Uzasadnienie

Należy zgłaszać nieoczekiwane działania niepożądane, tj. SUSAR.

Poprawka 592
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Broszurę badacza aktualizuje się w 
miarę dostępności nowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku.

3. Broszurę badacza aktualizuje się, ilekroć 
dostępne są nowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa, jednak nie rzadziej niż raz 
w roku.

Or. sl

Poprawka 593
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Broszurę badacza aktualizuje się w 
miarę dostępności nowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku.

3. Broszurę badacza aktualizuje się, ilekroć 
dostępne są nowe informacje dotyczące
bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno nakładać niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Broszura 
badacza powinna być aktualizowana za każdym razem, gdy pojawiają się nowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, co może mieć miejsce rzadziej niż raz w roku.

Poprawka 594
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Broszurę badacza aktualizuje się w 
miarę dostępności nowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku.

3. Broszurę badacza aktualizuje się w 
miarę dostępności nowych, istotnych 
informacji dotyczących bezpieczeństwa.

Or. fi

Poprawka 595
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Treść broszury badacza dostosowuje 
się do badań niskiego i średniego ryzyka 
(zob. załącznik I, część 5, pkt 20).

Or. en

Uzasadnienie

Jak określono w załączniku I, część 5 pkt 20, broszurę badacza można zastąpić zatwierdzoną 
charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) w badaniach niskiego ryzyka oraz zatwierdzoną 
charakterystyką produktu leczniczego (ChPL) wraz dokumentacją dodatkową w badaniach 
średniego ryzyka.

Poprawka 596
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3b. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, zatwierdzona 
charakterystyka produktu leczniczego 
może stanowić dokument referencyjny.
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Or. en

Uzasadnienie

W trosce o jasność oraz w nawiązaniu do lżejszego reżimu regulacyjnego mającego 
zastosowanie do badań klinicznych niestwarzających dodatkowego ryzyka dla uczestników w 
porównaniu do zwykłej praktyki klinicznej, pomocne jest określenie w treści norm materialno-
prawnych wymogów dotyczących broszury badacza dla badań nad produktami leczniczymi 
dopuszczonymi do obrotu, oprócz podania tych informacji w załączniku I (pkt 5.20).

Poprawka 597
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego oraz 
postępowanie z nimi odbywa się w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego oraz 
postępowanie z nimi odbywa się w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
za pomocą publicznie dostępnych i 
dających się łatwo przeszukiwać 
sprawozdań z badań biomedycznych.

Or. en

Uzasadnienie

W trosce o większą przejrzystość wszystkie informacje o badaniach klinicznych, w tym 
wszystkie wyniki i dane uzupełniające, powinny zostać przedstawione w formie sprawozdania 
z badań biomedycznych. Ze względu na często duży rozmiar plików sprawozdania powinny 
być przedkładane w formacie umożliwiającym łatwe wyszukiwanie w treści.

Poprawka 598
Cristina Gutiérrez-Cortines



PE506.161v01-00 76/80 AM\928647PL.doc

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Należy utworzyć system nadzoru 
obejmujący cały proces badania 
klinicznego, aby móc określić 
odpowiedzialność ze strony 
uczestniczących instytucji, agencji i 
ośrodków w razie ewentualnego wycieku 
informacji o badaniach klinicznych lub 
danych osobowych pacjentów. 

Or. es

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że organy publiczne (instytucje, agencje i organizacje) oraz 
placówki uczestniczące w badaniach klinicznych odpowiadają za prawidłowe zarządzanie 
informacjami pochodzącymi z badań, oraz za prawidłowe przetwarzanie danych pacjentów.
Ponoszą zatem odpowiedzialność w razie nieprawidłowego wykonywania tych zadań.

Poprawka 599
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor i badacz prowadzą podstawową 
dokumentację badania klinicznego.

Sponsor lub badacz prowadzą podstawową 
dokumentację badania klinicznego.

Or. fr

Poprawka 600
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 54 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Treść podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego pozwala na weryfikację 
prowadzenia badania klinicznego, przy 

Treść podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego pozwala na weryfikację 
prowadzenia badania klinicznego, przy 
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uwzględnieniu wszystkich jego cech, w 
tym kwestii, czy jest ono badaniem 
klinicznym o niskim stopniu interwencji.

uwzględnieniu wszystkich jego cech, w 
tym kwestii, czy jest ono badaniem 
klinicznym średniego lub niskiego ryzyka.

Or. en

Uzasadnienie

Stopień ryzyka powinien wpływać na zawartość podstawowej dokumentacji badania.

Poprawka 601
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego w formacie elektronicznym po 
zakończeniu badania klinicznego. 
Elektroniczna dokumentacja podstawowa 
archiwizowana jest w możliwym do 
odczytania i łatwo dostępnym formacie.
Dokumentację medyczną uczestników 
należy jednak archiwizować zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or. en

Poprawka 602
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej dwadzieścia 
lat po zakończeniu badania klinicznego, 
chyba że zgodnie z innymi przepisami UE 
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wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Niektóre długoterminowe działania niepożądane takie jak nowotwór czy teratogenność 
występują dopiero po wielu latach stosowania leków, a nawet w kolejnym pokoleniu 
pacjentów.

Poprawka 603
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej dwadzieścia
lat po zakończeniu badania klinicznego, 
chyba że zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi. Jeżeli 
sponsor nie może archiwizować 
podstawowej dokumentacji, może ona być 
archiwizowana przez Agencję.

Or. en

Uzasadnienie

Archiwizacja dokumentacji medycznej możne mieć istotne znaczenie, jeżeli wyniknie potrzeba 
kontroli zakończonych badań w celu sprawdzenia podłoża ewentualnych obaw pacjenta o 
bezpieczeństwo. Archiwizacja przez okres dwudziestu lat z wariantem archiwizacji przez 
Europejską Agencję Leków powinna być wystarczająca dla uspokojenia obaw pacjentów o 
bezpieczeństwo, nie będąc jednocześnie zbyt surowym wymogiem w odniesieniu do małych 
badań akademickich.
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Poprawka 604
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba że 
zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej dwadzieścia
pięć lat po zakończeniu badania 
klinicznego, chyba że zgodnie z innymi 
przepisami UE wymagane jest 
archiwizowanie przez dłuższy okres, a w 
przypadku gdy na podstawie wyników 
badania klinicznego zostało udzielone 
pozwolenie na wprowadzenie do obrotu 
badanego produktu leczniczego, 
podstawową dokumentację archiwizuje się 
przez cały okres ważności pozwolenia na 
wprowadzenie do obrotu dowolnej czynnej 
substancji poddanej badaniu.
Dokumentację medyczną uczestników 
należy jednak archiwizować zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że niektóre działania długofalowe leków występują po dziesięcioleciach używania, 
należy zadbać o odpowiednio długi okres archiwizacji, w szczególności przez cały okres 
pozostawania w użyciu produktu leczniczego lub dowolnej z jego substancji aktywnych. 

Poprawka 605
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ponowne etykietowanie, ponowne 
pakowanie lub odtworzenie produktu przed 
użyciem lub pakowaniem, jeżeli procesy te 

a) etykietowanie, ponowne etykietowanie, 
pakowanie, ponowne pakowanie lub 
odtworzenie produktu przed użyciem lub 
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są prowadzone w szpitalach, ośrodkach 
zdrowia lub przychodniach przez 
farmaceutów lub inne osoby prawnie 
umocowane w państwie członkowskim do 
przeprowadzania takich czynności oraz 
jeżeli badane produkty lecznicze są 
przeznaczone do użycia wyłącznie w tych 
instytucjach;

pakowaniem, jeżeli procesy te są 
prowadzone w szpitalach, ośrodkach 
zdrowia lub przychodniach przez 
farmaceutów lub inne osoby prawnie 
umocowane w państwie członkowskim do 
przeprowadzania takich czynności oraz 
jeżeli badane produkty lecznicze są 
przeznaczone do użycia wyłącznie w tych 
instytucjach;

Or. en

Uzasadnienie

Zmiana stanowi uściślenie oraz ma gwarantować, że m.in. apteki szpitalne przygotowujące 
określone mieszaniny leków do użycia w badaniu klinicznym zgodnie z zatwierdzonym planem 
badania sponsora, które muszą zapakować i opatrzyć etykietami mieszaniny, będą mogły to 
zrobić bez potrzeby występowania o zgodę producenta.

Poprawka 606
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 58 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przygotowanie produktów leczniczych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 
dyrektywy 2001/83/WE.

c) przygotowanie produktów leczniczych, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 i 2 
dyrektywy 2001/83/WE lub zgodnie z 
planem badania przedstawionym przez 
sponsora.

Or. en


