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Изменение 607
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разрешените лекарствени продукти и 
разрешените допълнителни лекарствени 
продукти се етикетират

1. Разрешените лекарствени продукти и 
разрешените допълнителни лекарствени 
продукти не се етикетират 
допълнително.

Or. fr

Изменение 608
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разрешените лекарствени продукти и 
разрешените допълнителни лекарствени 
продукти се етикетират.

1. Разрешените лекарствени продукти и 
разрешените допълнителни лекарствени 
продукти не се етикетират 
допълнително. В такъв случай на 
участниците може да се даде 
брошура или карта с полезна 
информация относно изпитването, за 
която те да бъдат инструктирани да 
носят със себе си по всяко време.

Or. en

Обосновка

Когато изпитваният лекарствен продукт има разрешение за търговия, 
допълнителното етикетиране е излишно и се хабят ресурси. От друга страна много 
практично би било да се препоръча (ДПП 2009 г., приложение 13, точка 27) на 
субектите на клинични изпитвания винаги да носят със себе си карта или брошура, 
където да е посочено, че те участват в изпитване, и която да включва допълнителна 
информация за него (вж. приложение IV, раздел I.I., параграф 3 от настоящия 



PE506.162v01-00 4/70 AM\928650BG.doc

BG

регламент), както и, по възможност, препоръки за безопасност (напр. в случая на 
изпитване с антикоагуланти или вещества, които биха могли да нарушат 
концентрацията на субекта).

Изменение 609
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съгласно член 63, параграф 1; или заличава се

Or. fr

Изменение 610
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в съответствие с дял V от 
Директива 2001/83/ЕО.

заличава се

Or. fr

Изменение 611
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква б), 
ако специфичните обстоятелства на 
клиничното изпитване изискват 
това, с цел да се гарантират 
безопасността на субектите или 

заличава се
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надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, допълнителните 
подробности, отнасящи се до 
идентификацията на изпитването и 
на лицето за контакт, се посочват 
върху външната опаковка и 
първичната опаковка на разрешените 
изпитвани лекарствени продукти. 
Списък на информацията, която 
присъства върху външната опаковка и 
първичната опаковка, се съдържа в 
приложение ІV.

Or. fr

Изменение 612
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. По отношение на изпитванията с 
ниска и със средна степен на риск на 
аптеките се разрешава отново да 
опаковат и етикетират лекарствени 
продукти без специално разрешение за 
добра производствена практика 
(ДПП).

Or. en

Изменение 613
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Езикът на информацията върху етикета 
се определя от засегнатата държава 

Езикът на информацията върху етикета 
се определя от засегнатата държава 
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членка. Лекарственият продукт може да 
бъде етикетиран на няколко езика.

членка и е един от официалните езици 
на ЕС. Лекарственият продукт може да 
бъде етикетиран на няколко езика.

Or. en

Обосновка

За да не се налагат ненужни тежести, информацията върху етикета следва да бъде 
само на официалните езици на ЕС. Това не следва да възпрепятства засегнатите 
държави членки да налагат използването на език, който не е официален за дадена 
държава членка, но който е релевантен съобразно местонахождението на мястото 
на провеждане на клиничните изпитвания. Последното следва да бъде взето предвид и 
от държавите членки с повече от един официален език на ЕС.

Изменение 614
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки спонсор може да делегира всички 
свои задачи или част от тях на дадено 
дружество, институция или 
организация. Това делегиране не засяга 
отговорността на спонсора.

Всеки спонсор може да делегира всички 
свои логистични задачи или част от тях 
на дадено дружество, институция или 
организация. Това делегиране не засяга 
научната и етичната отговорност на 
спонсора.

Or. en

Изменение 615
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Изследователят и спонсорът могат 
да бъдат едно и също лице.

заличава се

Or. fr
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Изменение 616
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 всички 
спонсори отговарят за 
установяването на един спонсор, 
който отговаря за всеки от следните 
аспекти:

2. Чрез дерогация от параграф 1 всички
спонсори могат да установят един 
главен спонсор, който отговаря за всеки 
от следните аспекти:

Or. fr

Изменение 617
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 всички 
спонсори отговарят за установяването 
на един спонсор, който отговаря за 
всеки от следните аспекти:

2. Чрез дерогация от параграф 1 всички 
спонсори отговарят за установяването 
на един спонсор, който в рамките на 
една или няколко държави членки
отговаря за всеки от следните аспекти:

Or. en

Обосновка

Често спонсорите делегират отговорности в зависимост от конкретната държава.

Изменение 618
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква ва) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) прилагането на мерките, 
предприети в съответствие с член 78;

Or. fr

Изменение 619
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) прилагането, по желание на 
спонсорите, на мерките, предприети 
в съответствие с член 37;

Or. fr

Изменение 620
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква вв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вв) централизиране на данните, 
свързани с фармакологичната 
бдителност, и спазване на 
задълженията, предвидени в 
глава VII.

Or. fr

Изменение 621
Roberta Angelilli



AM\928650BG.doc 9/70 PE506.162v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 70 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лице за контакт на спонсора в Съюза Законен представител на спонсора в 
Съюза

Or. en

Обосновка

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

Изменение 622
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 70

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато спонсорът на клиничното 
изпитване не е установен на 
територията на Съюза, този спонсор 
гарантира, че в Съюза е установено 
лице за контакт. Това лице за 
контакт е адресат за всички 
комуникации със спонсора, предвидени 
в настоящия регламент. Всяко 
съобщение до лицето за контакт се 
счита за съобщение до спонсора.

Когато спонсорът на клиничното 
изпитване не е установен на 
територията на Съюза, този спонсор 
гарантира, че в Съюза е установен 
законен представител. До законния 
представител се изпращат всички 
комуникации със спонсора, предвидени 
в настоящия регламент. Всяко 
съобщение до законния представител
се счита за съобщение до спонсора.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 623
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 72 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обезщетение за вреди Застраховка и обезщетение за вреди

Or. fr

Изменение 624
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция, спонсорът гарантира, 
че за всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За клинични изпитвания спонсорът 
гарантира, че за всяка вреда, понесена 
от субекта, е предвидено обезщетение в 
съответствие с приложимите законови 
разпоредби относно отговорността на 
спонсора и изследователя. Това 
обезщетение за вреди се предоставя 
независимо от финансовите 
възможности на спонсора и 
изследователя.

Or. el

Обосновка

Принципът, че „няма лекарство без странични ефекти“ важи за всички лекарства, 
независимо дали са одобрени или биват изпитвани. Затова и разграничението между 
изпитванията с висока степен на риск и тези с ниска степен на риск е неоснователно, 
имайки предвид липсата на обективни критерии за оценка.

.

Изменение 625
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE



AM\928650BG.doc 11/70 PE506.162v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция, спонсорът гарантира, 
че за всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За всички клинични изпитвания 
спонсорът гарантира, че за всяка вреда, 
понесена от субекта, е предвидено 
обезщетение в съответствие с 
приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

Or. en

Обосновка

Ниската степен на риск не означава задължително липса на риск. Възможно е да 
възникнат неочаквани нежелани реакции и в тези случаи субектите трябва да бъдат 
обезщетени. Следователно спонсорите гарантират, че за всички клинични изпитвания 
е осигурено обезщетение съгласно член 73, параграф 3, алинея 2, където е упоменато, 
че застрахователната премия се базира на равнището на риска. Следователно 
застрахователната премия за изпитвания с ниска степен на риск следва да бъде 
съответно ниска.

Изменение 626
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция, спонсорът гарантира, 
че за всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 

За клинични изпитвания спонсорът 
гарантира, че за всяка вреда, понесена 
от субекта, е предвидено обезщетение в 
съответствие с приложимите законови 
разпоредби относно отговорността на 
спонсора и изследователя. Това 
обезщетение за вреди се предоставя 
независимо от финансовите 
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вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

възможности на спонсора и 
изследователя.

Or. en

Обосновка

Разумно е за изпитванията с ниска степен на интервенция да важат същите правила 
относно обезщетението за вреди, както тези за другите изпитвания. Съгласно един 
от основните принципи на отговорност обезщетението е пропорционално на 
нанесената вреда. Затова и е необосновано изпитванията с ниска степен на 
интервенция да бъдат освободени от общите правила, като се има предвид, че нивото 
на обезщетение трябва да съответства на нивото на вредите, а не на нивото на 
интервенцията. Дори и в случай на изпитване с ниска степен на интервенция 
възможността да се нанесе вреда не може да се изключва.

Изменение 627
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция, спонсорът гарантира, 
че за всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За клинични изпитвания спонсорът 
гарантира, че за всяка вреда, понесена 
от субекта, е предвидено обезщетение в 
съответствие с приложимите законови 
разпоредби относно отговорността на 
спонсора и изследователя. Това 
обезщетение за вреди се предоставя 
независимо от финансовите 
възможности на спонсора и 
изследователя.

Or. en

Обосновка

Ако няма изискване да се гарантира изплащането на обезщетение за установени вреди 
съгласно приложимото законодателство при изпитвания с ниска степен на 
интервенция, това означава, че участниците в изследвания във връзка с 
безопасността, провеждани след получаване на разрешение, не биха имали право на 
обезщетение.
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Изменение 628
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция, спонсорът гарантира, 
че за всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За клинични изпитвания спонсорът 
гарантира, че за всяка вреда, понесена 
от субекта, е предвидено обезщетение в 
съответствие с приложимите законови 
разпоредби относно отговорността на 
спонсора и изследователя. Това 
обезщетение за вреди се предоставя 
независимо от финансовите 
възможности на спонсора и 
изследователя.

Or. el

Изменение 629
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция, спонсорът гарантира, че за 
всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция, спонсорът гарантира, че за 
всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя, дори пряко, без преди 
това да се установява отговорността 
на спонсора или изследователя. 
Обезщетението може също така да 
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обхваща медицински грижи за 
дългосрочните и средносрочните 
физически наранявания, болка и 
страдание. За да се улесни достъпът 
на пациентите до системата за 
обезщетения, на пациента се 
предоставя ясна и достъпна 
информация относно ограниченията 
и условията на системата.

Or. en

Обосновка

В настоящата законова рамка на национално и международно равнище е посочено, че 
обезщетението може да се състои от определена сума, която компенсира 
психологичните и социалните вреди и икономическите загуби и може да обхване 
медицинските грижи за дългосрочните или средносрочните физически наранявания. 
Освен това доктрината сочи, че е доста трудно за участниците в научно-
изследователски проекти да извършат оценка съгласно съществуващото национално 
законодателство поради, наред с другото, набор от ограничения и условия, които не 
са били известни до началото на изпитването.

Изменение 630
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 72

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция, спонсорът гарантира, че за 
всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя. Това обезщетение за 
вреди се предоставя независимо от 
финансовите възможности на спонсора 
и изследователя.

За клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция, спонсорът гарантира, че за 
всяка вреда, понесена от субекта, е 
предвидено обезщетение в съответствие 
с приложимите законови разпоредби 
относно отговорността на спонсора и 
изследователя, включително 
обезщетение чрез застраховане. Това 
обезщетение за вреди се предоставя 
независимо от финансовите 
възможности на спонсора и 
изследователя.

Когато се предоставя обезщетение за 
вреди чрез застраховка, спонсорът 
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може да използва една 
застрахователна полица за покриване 
на едно или повече клинични 
изпитвания в рамките на една и съща 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че търговското застраховане остава като вариант заедно с 
националната система за обезщетение. Освен това възможността спонсорите да 
покриват повече от едно клинично изпитване в рамките на една и съща държава 
членка с една застрахователна полица ще намали разходите за застраховане.

Изменение 631
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът гарантира, че всички 
негови клинични изпитвания са 
обхванати от застрахователна 
полица в съответствие с 
приложимото право на засегнатите 
държави членки.
Всички засегнати държави членки 
установяват застрахователна 
система с падаща скала на разходите, 
пригодена спрямо равнището на риска 
от клиничното изпитване, 
провеждано на тяхна територия.
В случая на клинични изпитвания с 
ниска степен на риск и клинични 
изпитвания, представляващи умерена 
степен на риск, при които се 
използват стратегии за лечение, 
подкрепяни от публикувани данни 
и/или базирани на стандартни 
препоръки за лечение, издадени от 
научни сдружения или официални 
органи, предоставянето на 
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обезщетение за всяка вреда, понесена 
от субекта на клиничното 
изпитване, е предмет на общата 
система за обезщетяване в сила в 
засегнатата държава членка.

Or. fr

Изменение 632
Theodoros Skylakakis

Предложение за регламент
Член 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73 заличава се
Национален механизъм за 

обезщетяване
1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за 
обезщетяване за целите на 
обезщетяването за вреди, посочено в 
член 72.
2. Счита се, че спонсорът спазва 
изискванията, посочени в член 72, ако 
използва националния механизъм за 
обезщетяване в засегнатата държава 
членка.
3. Използването на националния 
механизъм за обезщетяване е 
безплатно, ако по обективни причини 
към момента на подаване на 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване не е било 
предвидено това изпитване да се 
използва за получаването на 
разрешение за търговия с лекарствен 
продукт.
За всички други клинични изпитвания 
използването на националния 
механизъм за обезщетяване може да е 
обвързано с плащането на такса. 
Държавите членки установяват 
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сумата на нестопанска основа, 
отчитайки риска при клиничното 
изпитване, потенциалните вреди и 
вероятността от причиняване на 
вреди.

Or. el

Обосновка

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

Изменение 633
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 73

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 73 заличава се
Национален механизъм за 

обезщетяване
1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за 
обезщетяване за целите на 
обезщетяването за вреди, посочено в 
член 72.
2. Счита се, че спонсорът спазва 
изискванията, посочени в член 72, ако 
използва националния механизъм за 
обезщетяване в засегнатата държава 
членка.
3. Използването на националния 
механизъм за обезщетяване е 
безплатно, ако по обективни причини 
към момента на подаване на 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване не е било 
предвидено това изпитване да се 
използва за получаването на 
разрешение за търговия с лекарствен 
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продукт.
За всички други клинични изпитвания 
използването на националния 
механизъм за обезщетяване може да е 
обвързано с плащането на такса. 
Държавите членки установяват 
сумата на нестопанска основа, 
отчитайки риска при клиничното 
изпитване, потенциалните вреди и 
вероятността от причиняване на 
вреди.

Or. el

Изменение 634
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72.

1. За клинични изпитвания, за които 
по обективни причини към момента 
на подаване на заявлението за 
разрешение не е било предвидено да 
бъдат използвани за получаването на 
разрешение за търговия с лекарствен 
продукт, държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72.

Използването на националната 
система за обезщетение е безплатно 
или е обвързано с плащане на 
номинална такса.

Or. en

Обосновка

Съществува несигурност относно начина, по който системата ще работи и ще се 
финансира. При всички случаи достъпът до националната система за обезщетение 
следва да се ограничи до нетърговските клинични изпитвания. За да има действителна 
добавена стойност, използването на тази система следва да е безплатно или срещу 
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заплащане на умерена цена (номинална такса). Системата на търговското 
застраховане не следва да бъде поставяна в конкуренция с публична система, 
работеща на нестопанска основа, тъй като това може да прогони застрахователите 
от този пазар.

Изменение 635
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72.

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72. Комисията 
съответно изготвя подробни насоки.

Or. sl

Изменение 636
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72.

1. Държавите членки може да 
осигуряват национален механизъм за 
обезщетяване за целите на 
обезщетяването за вреди, посочено в 
член 72.

Or. fr

Изменение 637
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Счита се, че спонсорът спазва 
изискванията, посочени в член 72, ако 
използва националния механизъм за 
обезщетяване в засегнатата държава 
членка.

заличава се

Or. fr

Изменение 638
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Използването на националния 
механизъм за обезщетяване е 
безплатно, ако по обективни причини 
към момента на подаване на 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване не е било 
предвидено това изпитване да се 
използва за получаването на
разрешение за търговия с лекарствен 
продукт.

заличава се

За всички други клинични изпитвания 
използването на националния 
механизъм за обезщетяване може да е 
обвързано с плащането на такса. 
Държавите членки установяват 
сумата на нестопанска основа, 
отчитайки риска при клиничното 
изпитване, потенциалните вреди и 
вероятността от причиняване на 
вреди.

Or. en

Обосновка

Достъпът до националната система за обезщетение следва да се ограничи до 
спонсори на нетърговски клинични изпитвания. Останалият текст е преместен в 
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параграф 1.

Изменение 639
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с предходния 
параграфът се счита, че спонсорите 
спазват изискванията, посочени в 
член 72, ако използват националния 
механизъм за обезщетяване в 
засегнатата държава членка.

Or. fr

Изменение 640
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички други клинични изпитвания 
използването на националния 
механизъм за обезщетяване може да е 
обвързано с плащането на такса. 
Държавите членки установяват 
сумата на нестопанска основа, 
отчитайки риска при клиничното 
изпитване, потенциалните вреди и 
вероятността от причиняване на 
вреди.

заличава се

Or. fr

Изменение 641
Roberta Angelilli



PE506.162v01-00 22/70 AM\928650BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

На участниците в изпитвания се 
предоставя адекватна и изчерпателна 
информация относно ограниченията 
и условията, за да позволи достъп до 
системите за обезщетяване.

Or. en

Обосновка

В настоящата законова рамка на национално и международно равнище е посочено, че 
обезщетението може да се състои от определена сума, която компенсира 
психологичните и социалните вреди и икономическите загуби и може да обхване 
медицинските грижи за дългосрочните или средносрочните физически наранявания. 
Освен това доктрината сочи, че е доста трудно за участниците в научно-
изследователски проекти да извършат оценка съгласно съществуващото национално 
законодателство поради, наред с другото, набор от ограничения и условия, които не 
са били известни до началото на изпитването.

Изменение 642
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 74 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) тя може да измени всеки от аспектите 
на клиничното изпитване.

в) тя може да измени всеки от аспектите 
на клиничното изпитване; ако мерките 
касаят аспекти, обхванати от член 6, 
тя следва процеса по оценяване, 
описан в членове 18—19.

Or. en

Обосновка

Ако всяка държава членка би могла да е в позицията да измени изпитването 
едностранно във всеки един момент, цялото оценяване ще загуби смисъл.
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Изменение 643
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Нетърговските спонсори са 
освободени от такси за инспекция, 
ако има такива.

Or. en

Обосновка

Нетърговските спонсори следва да не бъдат задължени да плащат тези такси, които 
лесно биха могли да представляват 10 % от бюджета на научно клинично изпитване.

Изменение 644
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След дадена инспекция държавата 
членка, под чиято отговорност е 
извършена инспекцията, изготвя доклад 
за инспекцията. Тази държава членка 
предоставя доклада за инспекцията на 
спонсора на съответното клинично 
изпитване и предоставя доклада от 
инспекцията чрез портала на ЕС в 
базата данни на ЕС.

5. След дадена инспекция държавата 
членка, под чиято отговорност е 
извършена инспекцията, изготвя доклад 
за инспекцията. Тази държава членка 
предоставя доклада за инспекцията на 
спонсора на съответното клинично 
изпитване и предоставя доклада от 
инспекцията чрез портала на ЕС в 
базата данни на ЕС, където той ще 
бъде публично достъпен.

Or. en

Обосновка

Субектите, участващи в клиничното изпитване, имат право да знаят дали 
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изпитванията са проведени в съответствие с регламента, отнасящ се до тях, за да 
могат да оттеглят своето съгласие, ако желаят. Освен това тези инспекции се 
извършват в интерес на обществеността и често за тях се плаща с публични 
средства, затова и докладът следва да бъде публично достъпен.

Изменение 645
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 75 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

При изготвянето на доклада за 
инспекцията до спонсора държавата 
членка, посочена в първата алинея, 
гарантира, че поверителността е 
защитена.

заличава се

Or. en

Обосновка

Субектите, участващи в клиничното изпитване, имат право да знаят дали 
изпитванията са проведени в съответствие с регламента, отнасящ се до тях, за да 
могат да оттеглят своето съгласие, ако желаят. Освен това тези инспекции се 
извършват в интерес на обществеността и често за тях се плаща с публични 
средства, затова и докладът следва да бъде публично достъпен.

Изменение 646
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали държавите членки правилно 
контролират спазването на 
разпоредбите на настоящия 
регламент;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Тази точка би въвела правомощие на Комисията да проверява дали държавите членки 
спазват регламента. Комисията не уточнява защо въвежда това правомощие въпреки 
съществуващите инструменти за гарантиране на съответствие от страна на 
държавите членки.

Изменение 647
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали регулаторната система, 
приложима за проведените извън Съюза 
клинични изпитвания гарантира, че са 
спазени изискванията на член 25, 
параграф 3 от настоящия регламент.

в) дали регулаторната система, 
приложима за проведените извън Съюза 
клинични изпитвания гарантира, че са 
спазени изискванията на член 25, 
параграф 5 от настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Тази препратка към член 25 трябва да се коригира. В параграф 5, а не в параграф 3 се 
посочват клинични изпитвания, провеждани извън Съюза.

Изменение 648
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, 
Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) дали регулаторната система, 
приложима за проведените извън 
Съюза клинични изпитвания 
гарантира, че са спазени 
изискванията по член 25, параграф 5 
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от настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Спазването на член 25, параграф 5 от предложението за регламент следва да се 
гарантира. Спазването на принципите, упоменати в член 3 от предложението за 
регламент, при извършване на клинично изпитване извън Съюза следва да се 
контролира от Комисията.

Изменение 649
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да извършва 
инспекции, когато счете за необходимо.

2. Комисията може да извършва 
инспекции, когато счете за необходимо.
Обобщение на доклада за инспекцията 
на Комисията се оповестява публично 
в базата данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

Тези инспекции биха се провеждали в интерес на обществеността, затова и докладът 
следва да бъде публично достъпен.

Изменение 650
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Нетърговските спонсори са 
освободени от такси за инспекция, 
ако има такива.
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Or. en

Обосновка

Нетърговските спонсори следва да не бъдат задължени да плащат тези такси, които 
лесно биха могли да представляват 10 % от бюджета на научно клинично изпитване.

Изменение 651
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава и поддържа портал 
на равнището на Съюза като единно 
звено за контакт за подаването на данни 
и информация, свързани с клиничните 
изпитвания в съответствие с настоящия 
регламент.

Европейската агенция по 
лекарствата от името на Комисията 
създава и поддържа портал на 
равнището на Съюза като единно звено 
за контакт за подаването на данни и 
информация, свързани с клиничните 
изпитвания в съответствие с настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 652
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията създава и поддържа портал 
на равнището на Съюза като единно 
звено за контакт за подаването на данни 
и информация, свързани с клиничните 
изпитвания в съответствие с настоящия 
регламент.

Комисията създава и поддържа портал 
на равнището на Съюза като единно 
звено за контакт за подаването на данни 
и информация, свързани с клиничните 
изпитвания в съответствие с настоящия 
регламент. Порталът е 
високотехнологичен и лесен за 
използване, така че да се избегнат 
ненужни действия.
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Or. fi

Изменение 653
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Порталът на ЕС е свързан с базите 
данни, упоменати в регламентите 
[относно медицинските изделия и ин 
витро диагностичните медицински 
изделия], по такъв начин, че 
спонсорите на клинични изпитвания, 
попадащи в обхвата на единия или на 
двата регламента, да трябва да 
работят само с един интерфейс, така 
че да се избегне дублиране на 
информацията и документите, 
които трябва да се представят.

Or. en

Обосновка

Някои клинични изпитвания е възможно да спадат към няколко регламента на ЕС, 
всички от които изискват подобна документация и регистрация в специална за всеки 
регламент база данни. За да се стимулират клиничните изследвания, всички 
съобщения следва да се изпращат през единен портал. За всички клинични изпитвания, 
включително и националните, следва да се използва порталът, тъй като той е 
единственият начин да се предотврати държавите членки да изграждат дублиращи 
се платформи. Възможно е също за някои изпитвания да бъде необходимо на по-късен 
етап да участва втора или трета държава членка, за да се осигури необходимият 
брой субекти, в случай на неочаквано трудна популация от пациенти.

Изменение 654
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 77 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните и информацията, подадени чрез 
портала на ЕС, се съхраняват в базата 
данни на ЕС, посочена в член 78.

Данните и информацията, подадени чрез 
портала на ЕС, се съхраняват в базата 
данни на ЕС, посочена в член 78. 
Възможно е също порталът да се 
използва само на един национален език 
в случаи на научни изследвания, които 
не обхващат повече от една държава 
членка.

Or. fi

Изменение 655
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията създава и поддържа база 
данни на равнището на Съюза (наричана 
по-нататък „база данни на ЕС“).
Комисията се счита за контролиращ 
орган по отношение на тази база данни.

1. Европейската агенция по 
лекарствата създава и поддържа база 
данни на равнището на Съюза (наричана 
по-нататък „база данни на ЕС“) от 
името на Европейската Комисия.
Европейската агенция по 
лекарствата се счита за контролиращ 
орган по отношение на тази база данни.

Or. en

Изменение 656
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
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между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение. Публично достъпната 
информация, която се съдържа в 
базата данни, допринася за защитата 
на общественото здраве и стимулира 
капацитета за иновации на 
европейските научни изследвания в 
областта на медицината, като 
същевременно отчита законните 
икономически интереси на 
спонсорите.

Or. en

Обосновка

Базата данни следва да даде възможност за изпълнение на целите на настоящия 
регламент, който е насочен към защита на общественото здраве и подобряване на 
капацитета и конкурентоспособността на европейските научни изследвания в 
областта на медицината.

Изменение 657
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за да може 
обществеността да търси определени 
клинични изпитвания, а гражданите и 
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се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

специалистите да могат да вземат 
информирани решения относно 
лекарствените продукти. Тя също 
така позволява на спонсорите да се 
позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

Or. en

Обосновка

Освен за да се осигури по-добра координация между държавите членки, базата данни 
следва да се изгради също и с намерението да предоставя на граждани, лекари и 
независими изследователи информация, с която те да могат да вземат информирани 
решения относно своето здраве.

Изменение 658
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение. Тя също така позволява на 
гражданите на ЕС да имат достъп до 
клинична информация относно 
лекарствените продукти.

Or. en
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Изменение 659
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение. И накрая, тя е източник 
на информация за обществеността.

Or. fr

Изменение 660
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните от клинично изпитване са 
обществено достъпни в базата данни 
на ЕС в рамките на две години след 
края на клиничното изпитване, както 
се предвижда в член 34, параграф 3, 
алинея 2.

Or. fr

Изменение 661
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Базата данни на ЕС е публично 
достъпна, освен ако за данните и 
информацията, съдържащи се в нея, 
или за части от тях, 
поверителността е оправдана поради 
някоя от следните причини:

3. Базата данни на ЕС е публично 
достъпна.

Or. en

Обосновка

За ефективна прозрачност и за да се осигури достъп за независимите изследователи 
до изпитвания на случаен принцип и мета-анализи, базата данни следва да бъде 
обществено достъпна.

Изменение 662
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на личните данни в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 45/2001;

заличава се

Or. en

Обосновка

Това изключение за пълната прозрачност е излишно заради член 78, параграф 5.

Изменение 663
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на поверителна търговска 
информация;

заличава се

Or. en

Обосновка

Според европейският омбудсман в един доклад от клинично изследване няма нещо, 
което да се счита за поверителна търговска информация (проектопрепоръка 
2560/2007/BEH). Освен това интересите на общественото здраве и правото на 
гражданите да знаят следва да натежават над всяко позоваване на поверителност 
на търговската информация. Субектите стават доброволци за научни изследвания за 
ползата на обществото и бъдещите пациенти, а не за да облагодетелстват дадено 
фармацевтично дружество.

Изменение 664
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Cristian 
Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на поверителна търговска 
информация;

– защита на поверителна търговска 
информация, по-специално, когато 
информацията е свързана с клинични 
изпитвания, предназначени да 
подкрепят заявление за разрешение за 
търговия относно показания, които 
все още не са разрешени;

Or. en

Обосновка

Базата данни не следва да възпрепятства предоставянето на защита на 
интелектуална или индустриална собственост, както и не следва да пречи на 
спонсора да се възползва от резултатите от своите изследвания.



AM\928650BG.doc 35/70 PE506.162v01-00

BG

Изменение 665
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на поверителна търговска
информация;

– защита на поверителна търговска 
информация, по-специално като се 
отчита статута на разрешението 
относно продукта;

Or. en

Изменение 666
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– гарантиране на ефективен надзор на 
провеждането на дадено клинично 
изпитване от страна на държавите 
членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Данните от клиничните изпитвания са научни данни, които принадлежат преди 
всичко на обществеността. Интересите на общественото здраве следва да имат 
приоритет. За ефективна прозрачността и за да се осигури достъп за независимите 
изследователи до изпитвания на случаен принцип и мета-анализи, базата данни следва 
да бъде обществено достъпна.

Изменение 667
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 3а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на поверителна научна 
информация, която още не е 
публикувана в научно списание.

Or. fr

Изменение 668
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Резюме на резултатите от 
клиничното изпитване се оповестява 
съгласно член 34.

Or. fr

Изменение 669
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на субектите не са 
публично достъпни.

5. Личните данни на субектите, 
поверителната търговска 
информация или информацията, 
засягаща права на интелектуална 
собственост, не са публично достъпни.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че настоящият регламент защитава добавената стойност и 
експертния опит на европейските изследователи, както и това техните законни 
интереси да извличат ползи от резултатите от инвестициите, които са използвани 
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за извършването на клинично изпитване.

Изменение 670
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Спонсорът постоянно актуализира в 
базата данни на ЕС информацията 
относно всякакви промени в клиничните 
изпитвания, които не са съществени 
изменения, но са от значение за надзора 
на клиничните изпитвания от страна на 
държавите членки.

6. Спонсорът редовно актуализира в 
базата данни на ЕС информацията, 
важна за научните изследвания и от 
интерес за обществеността, относно 
всякакви промени в клиничните 
изпитвания, които не са съществени 
изменения, но са от значение за надзора 
на клиничните изпитвания от страна на 
държавите членки.

Or. fi

Изменение 671
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията и държавите членки 
гарантират, че субектът на данни може 
ефективно да упражнява правото си на 
информация, достъп, коригиране и 
възражение съответно съгласно 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
националното законодателство за 
защита на данните, с което се прилагат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. Те 
гарантират, че субектът на данни може 
ефективно да упражнява правото си на 
достъп до данните, свързани с него, 
както и правото на коригиране и 
заличаване на неточни или непълни 

7. Комисията, Европейската агенция 
по лекарствата и държавите членки 
гарантират, че субектът на данни може 
ефективно да упражнява правото си на 
информация, достъп, коригиране и 
възражение съответно съгласно 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и 
националното законодателство за 
защита на данните, с което се прилагат 
разпоредбите на Директива 95/46/ЕО. Те 
гарантират, че субектът на данни може 
ефективно да упражнява правото си на 
достъп до данните, свързани с него, 
както и правото на коригиране и 
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данни. В рамките на съответните им 
отговорности Комисията и държавите 
членки гарантират, че неточните и 
незаконно обработените данни се 
заличават, в съответствие с 
приложимото законодателство. 
Корекциите и заличаванията се 
извършват възможно най-бързо, но не 
по-късно от 60 дни след отправено 
искане от страна на субект на данни.

заличаване на неточни или непълни 
данни. В рамките на съответните им 
отговорности Комисията, 
Европейската агенция по 
лекарствата и държавите членки 
гарантират, че неточните и незаконно 
обработените данни се заличават, в 
съответствие с приложимото 
законодателство. Корекциите и 
заличаванията се извършват възможно 
най-бързо, но не по-късно от 60 дни 
след отправено искане от страна на 
субект на данни.

Or. en

Изменение 672
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. В Общия технически документ 
относно разрешението за търговия и 
в публично оповестявания доклад за 
оценка се включва електронна 
препратка (хипервръзка) към 
докладите от проведените клинични 
изследвания, съхранявани в базата 
данни на Агенцията.

Or. en

Изменение 673
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 82 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага, без Настоящият регламент се прилага, без 
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да се засяга възможността държавите 
членки да налага такса за дейностите, 
посочени в настоящия регламент, при 
условие че размерът на таксата е 
определен по прозрачен начин и на 
основата на принципите за покриване на 
разходите.

да се засяга възможността държавите 
членки да налага такса за дейностите, 
посочени в настоящия регламент, при 
условие че размерът на таксата е 
определен по прозрачен начин и на 
основата на принципите за покриване на 
разходите. Държавите членки могат 
да въведат по-ниски такси за 
клинични изпитвания с нестопанска 
цел.

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания с нестопанска цел следва да бъдат освободени от финансово 
задължение.

Изменение 674
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 83 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Една такса за една дейност в една 
държава членка

Такси за една дейност в една държава 
членка

Or. el

Обосновка

Определянето на такси е изцяло национален въпрос.

Изменение 675
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

A Дадена държава членка не изисква за 
оценката, посочена в глави II и III, 

A Дадена държава членка изисква за 
оценката, посочена в глави II и III, 



PE506.162v01-00 40/70 AM\928650BG.doc

BG

многократни плащания към различните 
органи, участващи в тази оценка.

плащания към различните органи, 
участващи в тази оценка, в 
съответствие с националните си 
практики.

Or. el

Обосновка

Определянето на такси е изцяло национален въпрос.

Изменение 676
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 83

Текст, предложен от Комисията Изменение

A Дадена държава членка не изисква за 
оценката, посочена в глави II и III,
многократни плащания към различните 
органи, участващи в тази оценка.

A Дадена държава членка не изисква за 
оценката, посочена в глави II, III и VII
многократни плащания към различните 
органи, участващи в тази оценка.

Държавите членки предвиждат да 
освободят нетърговските спонсори 
от тези такси.

Or. en

Обосновка

Член 83 включва и препратка към глава VII, тъй като в нея също се упоменават такси 
за докладване по отношение на безопасността. Освен това нетърговските спонсори 
следва да не са задължени да плащат тези такси, както е вече в много държави 
членки.

Изменение 677
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 85 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Делегирането на правомощия, 
посочено в членове 27, 42, 60 и 67, се 
предоставя за неопределен срок, 
считано от датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

2. Делегирането на правомощия,
посочено в членове 27, 42, 60 и 67, се 
предоставя на Комисията за срок от 5 
години, считано от датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия, не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на петгодишния срок. 
Делегирането на правомощието се 
удължава мълчаливо за срокове със 
същата продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не се противопоставят на 
такова удължаване, не по-късно от 
3 месеца преди края на всеки от 
сроковете.

Or. en

Изменение 678
Peter Liese, Miroslav Mikolášik, Anne Delvaux, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Danuta Maria Hübner, Alojz Peterle

Предложение за регламент
Член 86 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на националното 
законодателство, забраняващо или 
ограничаващо употребата на 
специфичен тип човешки или 
животински клетки, или продажбата, 
доставката или употребата на 
лекарствени продукти, съдържащи, 
състоящи се или получени от такива 
клетки, на основания, които не са 
разгледани в настоящия регламент. 
Държавите членки съобщават на 
Комисията за съответното национално 
законодателство.

Настоящият регламент не засяга 
прилагането на националното 
законодателство, забраняващо или 
ограничаващо употребата на 
специфичен тип човешки или 
животински клетки, или продажбата, 
доставката или употребата на 
лекарствени продукти, съдържащи, 
състоящи се или получени от такива 
клетки, на основания, които не са 
разгледани в настоящия регламент. 
Държавите членки съобщават на 
Комисията за съответното национално 
законодателство. Не могат да се 
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провеждат генни терапевтични 
изпитвания, които водят до промяна 
на генетичната идентичност на 
участника.

Or. en

Обосновка

Регламентът не може да изостава от действащата директива. Следователно следва 
да приемем формулировката на настоящата директива.

Изменение 679
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 88 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпитвани лекарствени продукти, 
безплатни за субекта

Клинични изпитвания, безплатни за 
субекта

Or. en

Изменение 680
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга компетентността на 
държавите членки да определят своята 
здравна политика и организирането и 
предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи, разходите за 
изпитваните лекарствените 
продукти не се поемат от субекта.

Без да се засяга компетентността на 
държавите членки да определят своята 
здравна политика и организирането и 
предоставянето на здравни услуги и 
медицински грижи, разходите за 
клинично изпитване и клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция не се поемат от субекта.

Or. en
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Обосновка

Следва да се заложи като основен принцип, че субектите на клинични изпитвания не 
поемат никакви разходи за клиничните изпитвания. Следователно е необходимо 
обхватът на настоящия член да се разшири от разходите за изпитваните 
лекарствени продукти до всички разходи за клиничните изпитвания.

Изменение 681
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 89 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Всяко одобрение или разрешение, 
или изискване за документиране, 
обхванати от някой от 
законодателните актове, посочени в 
параграфи 1 и 2, се разглеждат в 
рамките на разрешенията по глава II 
от настоящия регламент и се 
считат за обхванати от тях.

Or. en

Обосновка

Всяко уведомление до органа по защита на данните или негово разрешение, ако се 
извършва за всеки отделен проект, следва да се извърши в рамките на процеса по 
разрешаване или при същите срокове на забавяне.

Изменение 682
Rebecca Taylor, Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 91а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а
Преглед

Пет години след влизане в сила на 
настоящия регламент и на всеки пет 
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години след това Комисията 
представя доклад пред Европейския 
парламент и пред Съвета относно 
приложението на регламента, който 
доклад включва изчерпателна 
информация относно различните 
видове клинични изпитвания, 
разрешени по силата на регламента. 
Ако е целесъобразно, Комисията 
представя законодателно 
предложение въз основа на доклада, за 
да актуализира разпоредбите, 
изложени в настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 683
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 91а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 91а
Преразглеждане на регламента

След влизане в сила на настоящия 
регламент, на всеки 5 години 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад, 
разглеждащ практическото 
прилагане на настоящия регламент. В 
този доклад Комисията прави оценка 
на въздействието на неговото 
прилагане върху научния и 
техническия напредък и на мерките 
за адаптиране, за да се запази 
конкурентоспособността на 
европейските клинични изследвания.
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Or. fr

Обосновка

Следва да се изиска от Комисията редовно и подробно преразглеждане на 
въздействието на регламента върху европейските клинични изследвания. Целта е да се 
гарантира, че настоящият регламент ще даде възможност да се подкрепи научния и 
техническия напредък в една бързо развиваща се среда (европейски подход за 
„интелигентно законодателство“).

Изменение 684
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от [моля да се посочи 
конкретна дата — две години след 
датата на публикуване].

Той се прилага от датата, на която 
пълното функциониране на портала 
на ЕС получи положително 
становище от Постоянния комитет 
за лекарствени продукти за хуманна 
употреба на Европейската агенция по 
лекарствата.

Or. en

Обосновка

Порталът на ЕС в толкова важен елемент от новото законодателство, че ако не е 
напълно функциониращ, законодателството не би могло да се прилага. Затова 
регламентът следва да се прилага само след като порталът функционира напълно и 
това е съгласувано между държавите членки.

Изменение 685
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът, когато е уместно, се 
позовава на предишни заявления. Ако 

1. Спонсорът, когато е уместно, се 
позовава на предишни заявления, 
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тези заявления са били подадени от друг 
спонсор, се представя писмено съгласие 
от този спонсор.

използвайки своя универсален 
регистрационен номер на клинично 
изпитване (УРНИ) или 
регистрационния номер в портала на 
ЕС. Ако тези заявления са били 
подадени от друг спонсор, се представя 
писмено съгласие от този спонсор.

Or. en

Изменение 686
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Порталът на ЕС дава 
възможност на спонсорите да се 
подписват по електронен път, като 
предоставя достатъчно гаранции за 
подписващото лице, без да е 
необходима допълнителна 
документация.

Or. en

Обосновка

Някои държави членки понастоящем изискват много документи, подписани саморъчно 
и заверени от нотариус, за да се докаже, че подписалият ги е упълномощен да 
подписва от името на спонсора — това следва да се промени.

Изменение 687
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Досието на заявлението за заличава се
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заявление, посочено в член 11, се 
ограничава до раздели 2 — 10 от 
настоящото приложение.

Or. en

Обосновка

Това е изменение, произтичащо от заличаването на член 11.

Изменение 688
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 6 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

специфични характеристики на 
популацията на изпитването, като 
например субекти, които не могат да 
дадат информирано съгласие, или 
малолетни и непълнолетни лица;

специфични характеристики на 
популацията на изпитването, като 
например субекти, които не могат да 
дадат информирано съгласие, или 
малолетни и непълнолетни лица, или 
други уязвими популации (т.е. 
недееспособни лица, бременни жени, 
затворници);

Or. en

Изменение 689
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 6 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дали изпитването е предназначено да 
установи терапевтичните и 
обществените здравни ползи от 
лекарствен продукт за целева 
популация.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 690
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 6 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ако за клиничното изпитване се 
използва неразрешен изпитван 
лекарствен продукт, дали са 
проведени токсикологични 
изпитвания.

Or. en

Обосновка

В съответствие с въвеждането на член 4б (нов) относно токсикологичното 
изпитване.

Изменение 691
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение І – част 2 – точка 6 – тире 6а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дали изпитването допринася 
значително за внасяне на по-добро 
разбиране на физиологията и 
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патологията на дадено заболяване, за 
което липсват данни, по-конкретно 
за редки и много редки заболявания.

Or. en

Обосновка

Много редки и изключително редки заболявания все още не са идентифицирани 
правилно или остават частично разбрани. При клинични изпитвания с пациенти, 
засегнати от такива заболявания, познанията за тези болести могат да се подобрят 
значително, като се извършва оценка на резултатите от данните. Докладващата 
държава членка трябва да има познания за тази добавена стойност.

Изменение 692
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

12a. Протоколът, когато е възможно, 
се записва в леснодостъпен формат, 
например във формат pdf, който 
позволява търсене, вместо като 
сканирани изображения.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че е лесно да се търси необходимата информация в 
протоколите.

Изменение 693
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение 4 – част 1 –точка 13 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. По-специално протоколът включва: 13. По-специално протоколът и 
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неговите приложения включват:

Or. en

Обосновка

Приложение I съдържа описание на това, което трябва да съдържа протоколът. 
Наистина цялата информация е важна, но част от нея не винаги е неразделна част 
от протокола (обикновено има отделен оперативен документ относно 
фармацевтичното управление).

Изменение 694
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

етична преценка на изпитването и 
съответствието му с принципите в 
Декларацията от Хелзинки;

Or. es

Изменение 695
Margrete Auken, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

основни параметри за резултат

Or. en

Обосновка

Важно е основните параметри за резултат да се определят в протокола, за да се 
избегне манипулиране на констатациите.
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Изменение 696
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 3а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

когато е възможно, цялостният план 
на статистическия анализ и дали 
той бива променен по време на 
изпитването, както и обосновка на 
всяка промяна;

Or. en

Обосновка

Важно е планът на статистическия анализ да не се променя значително по време на 
изпитване, без това да бъде обосновано.

Изменение 697
Margrete Auken, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 13 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– описание на групите и подгрупите 
субекти, участващи в клиничното 
изпитване (възраст, пол и дали 
субектите са здрави доброволци или 
пациенти)

Or. en

Обосновка

Това допълва изменение 25 на докладчика. Данните, получени чрез клинични 
изпитвания, могат да се считат за надеждни и устойчиви само ако отразяват 
адекватно групите (например жени, по-възрастни хора), които вероятно ще 
използват изследвания продукт. В протокола трябва ясно да се опишат групите и 
подгрупите, участващи в клиничното изпитване, възрастта и полът им и дали 
субектите са здрави доброволци или пациенти.
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Изменение 698
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

ако възрастните хора или жените са 
изключени от това изпитване, се 
представя обяснение и обосновка за 
тези критерии за изключване;

ако субектите на изпитването не 
отразяват балансирано разпределение 
по възраст и/или пол, това трябва да 
бъде обосновано и обяснено;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 699
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 7а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оценка на риска, обхващаща всички 
определящи фактори за риска при 
клинично изпитване, а именно:
I. Риск за здравето на субектите:
1. информация и информирано 
съгласие
2. защита на личните данни
II. Риск за физическата 
неприкосновеност и безопасност на 
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субектите:
1. безопасност на лечебната 
интервенция
2. риск от диагностична интервенция
3. уязвимост на популацията от 
пациенти
III. Риск за неприкосновеността на 
данните и общественото здраве:
1. качество на данните, управление и 
анализ на данните, достъп до 
данните и публикуване на данни
2. достоверност на резултатите
3. отражение върху общественото 
здраве

Or. en

Обосновка

Оценката на риска следва да бъде част от досието на заявлението и следва да служи 
за насока на управлението на качеството и на плана за наблюдение.

Изменение 700
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката на 
публикуване;

описание на политиката на 
публикуване, дори и в случай на 
отрицателни резултати;

Or. en

Изменение 701
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16а (ново)



PE506.162v01-00 54/70 AM\928650BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

копия от формуляри на доклади за 
отделни случаи

Or. en

Обосновка

Важно е да се включат формулярите за доклади, тъй като събраните данни могат да 
бъдат повлияни от начина, по който са формулирани въпросите.

Изменение 702
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подробно описание на мерките, 
приети с цел намаляване на страха, 
физическия дискомфорт на 
пациентите и дискомфорта при 
педиатрични научни изследвания;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 703
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подробно описание на предприетите 
мерки за гарантиране на ограничена 
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употреба на плацебо в 
педиатричните изпитвания;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 704
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 13 – тире 16в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подробно описание на процедурите, 
предприети от спонсора, за редовно 
наблюдение и повторно проучване на 
съотношението полза-риск  и на 
научните изследвания;

Or. en

Изменение 705
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 13 – тире 16г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание дали изпитването 
преповтаря сходни изпитвания, 
базирани на идентични хипотези 
(което следва да се избягва);

Or. en
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Изменение 706
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 13 – тире 16д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на педиатричния опит на 
разположение във всички места на 
изпитванията;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 707
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

форми на лекарствен продукт 
(продукти), подходящи за детска 
възраст;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 708
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16ж (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

изчерпателна и разбираема 
информация за съответната възраст 
и документи за информирано 
одобрение за деца, както и документи 
за информирано съгласие на 
законните представители;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 709
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Приложение I – част 4 – точка 13 – тире 16з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ясна и изчерпателна информация, 
свързана условията, при които може 
да се прибегне до средства за правна 
защита с цел достъп до системата за 
обезщетения, предвид дългосрочния 
ефект върху развитието на децата;

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протоколът 
към нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 710
Roberta Angelilli



PE506.162v01-00 58/70 AM\928650BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 13 – тире 16и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на правото на достъп до 
общите резултати от научното 
изследване, както и до всяка здравна 
информация, получена по време на 
изпитването.

Or. en

Обосновка

В съответствие с ICH—ДКП, Етичните препоръки на ЕС относно педиатричните 
научни изследвания (Eudralex том 10/2008) и Конвенцията от Овиедо и протокола към 
нея относно биомедицинските изследвания.

Изменение 711
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 16а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16а. Протоколът или неговите 
приложения съдържат информация 
относно финансиране, спонсори, 
институционална принадлежност, 
както и всякакви други потенциални 
конфликти на интереси.

Or. en

Обосновка

За някои проекти е възможно да съществува доста голям обем от информация и би 
било по-практично тя да бъде изложена в приложение.

Изменение 712
Anna Rosbach
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Предложение за регламент
Приложение І – част 4 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. Протоколът се придружава от 
резюме на протокола.

17. Протоколът се придружава от 
резюме на протокола и се актуализира 
с всички изменения на протокола, 
включително датите на всяко 
изменение.

Or. en

Изменение 713
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 18а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

18a. Не е необходимо да се изпраща 
БИ в случай на клинични изпитвания 
с минимална степен на риск.

Or. fr

Изменение 714
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. Ако изпитваният лекарствен 
продукт е разрешен и се използва 
съгласно условията на разрешението 
за търговия, одобрената кратка 
характеристика на продукта (КХП) 
представлява БИ. Ако условията на 
употреба в клиничното изпитване се 
различават от разрешените, КХП 
следва да бъде допълнена с обобщение 

20. При клинични изпитвания с ниска 
степен на риск одобрената кратка 
характеристика на продукта (КХП) 
представлява БИ. При клинични 
изпитвания със средна степен на риск 
КХП следва да бъде допълнена с 
обобщение на съответните неклинични 
и клинични данни, които са в подкрепа 
на използването на изпитвания 
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на съответните неклинични и клинични 
данни, които са в подкрепа на 
използването на изпитвания лекарствен 
продукт в клиничното изпитване. Ако 
изпитваният лекарствен продукт е 
идентифициран в протокола само с 
неговото активно вещество, спонсорът 
следва да избере един вариант на КХП 
като еквивалент на БИ за всички 
лекарствени продукти, които съдържат 
това активно вещество и се използват на 
всяко място на провеждане на 
клиничното изпитване.

лекарствен продукт в клиничното 
изпитване. Ако изпитваният лекарствен 
продукт е идентифициран в протокола 
само с неговото активно вещество, 
спонсорът следва да избере един 
вариант на КХП като еквивалент на БИ 
за всички лекарствени продукти, които 
съдържат това активно вещество и се 
използват на всяко място на провеждане 
на клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

Изяснение, базирано на стратификацията въз основа на статута на разрешение за 
търговия.

Изменение 715
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. Ако изпитваният лекарствен продукт 
е разрешен и се използва съгласно 
условията на разрешението за търговия, 
одобрената кратка характеристика на 
продукта (КХП) представлява БИ. Ако 
условията на употреба в клиничното 
изпитване се различават от 
разрешените, КХП следва да бъде 
допълнена с обобщение на съответните 
неклинични и клинични данни, които са 
в подкрепа на използването на 
изпитвания лекарствен продукт в 
клиничното изпитване. Ако изпитваният 
лекарствен продукт е идентифициран в 
протокола само с неговото активно 
вещество, спонсорът следва да избере 
един вариант на КХП като еквивалент 

20. Ако изпитваният лекарствен продукт 
е разрешен и се използва съгласно 
условията на разрешението за търговия, 
одобрената кратка характеристика на 
продукта (КХП) се използва вместо 
БИ. Ако условията на употреба в 
клиничното изпитване се различават от 
разрешените, КХП следва да бъде 
допълнена с обобщение на съответните 
неклинични и клинични данни, които са 
в подкрепа на използването на 
изпитвания лекарствен продукт в 
клиничното изпитване. Ако изпитваният 
лекарствен продукт е идентифициран в 
протокола само с неговото активно 
вещество, спонсорът следва да избере 
един вариант на КХП като еквивалент 



AM\928650BG.doc 61/70 PE506.162v01-00

BG

на БИ за всички лекарствени продукти, 
които съдържат това активно вещество 
и се използват на всяко място на 
провеждане на клиничното изпитване.

на БИ за всички лекарствени продукти, 
които съдържат това активно вещество 
и се използват на всяко място на 
провеждане на клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

БИ не е КХП. В редица ситуации съдържанието на КХП се счита за достатъчно, но 
то не превръща КХП в БИ.

Изменение 716
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 5 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

22. Ако БИ не е КХП, тя съдържа ясно 
разпознаваем раздел, определящ кои 
нежелани реакции следва да бъдат 
считани за очаквани нежелани реакции, 
включително информация за честотата и 
естеството на нежеланите реакции 
(„референтна информация относно 
безопасността“).

22. Ако се използва БИ, а не КХП, тя 
съдържа ясно разпознаваем раздел, 
определящ кои нежелани реакции 
следва да бъдат считани за очаквани 
нежелани реакции, включително 
информация за честотата и естеството 
на нежеланите реакции („референтна 
информация относно безопасността“).

Or. en

Обосновка

БИ не е КХП. В редица ситуации съдържанието на КХП се счита за достатъчно, но 
то не превръща КХП в БИ.

Изменение 717
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение 7 – част 1 –точка 45 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

45. Заявителят може да представи 45. Заявителят може да представи 
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актуалната версия на КХП като ДИЛП,
ако ИЛП е разрешен. Точните 
изисквания са подробно представени в 
таблица 1.

актуалната версия на КХП като ДИЛП, 
ако клиничното изпитване е с ниска 
степен на риск или ако включва 
умерена степен на риск и засяга ИЛП, 
за който стратегиите на лечение се 
базират на публикувани данни и/или 
стандартни препоръки за лечение, 
издадени от научни сдружения или 
официални органи. Точните изисквания 
са подробно представени в таблица 1.

Or. fr

Изменение 718
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение I – част 7 – таблица 1 (съдържание на опростено ДИЛП) – първа 
колона – втори ред – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

ИЛП е разрешен или разполага с 
разрешение за търговия в държава, 
която е страна по ICH, и се използва в 
изпитването:

ИЛП е разрешен и/или бива изпитван в 
съответствие със стратегиите на 
лечение, които не са предвидени 
съгласно условията на неговото 
разрешение за търговия и които са 
базирани на публикувани данни и/или 
стандартни препоръки за лечение, 
издадени от научни сдружения или 
официални органи, или разполага с 
разрешение за търговия в държава, 
която е страна по ICH, и се използва в 
изпитването:

Or. en

Изменение 719
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение I – част 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Съдържанието на етикета на ИЛП 10. Съдържанието на етикета на ИЛП 
(описание на елементите, които ще 
се включат, или на главния етикет)

Or. en

Обосновка

В момента на предаване на досието е възможно да не са налични реалните етикети 
на всички национални езици; изискването относно тях води до много ненужни 
забавяния

Изменение 720
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 57

Текст, предложен от Комисията Изменение

57. Представя се описание на 
професионалната квалификация на 
главните изследователи в актуална 
автобиография и други имащи 
отношение документи. Описва се 
всяко предишно обучение в 
принципите на ДКП или опит, 
придобит от работата с клинични 
изпитвания и грижи за пациенти.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изборът на изследовател следва да бъде отговорност на спонсора; същата 
информация следва да се попълни в главното досие на изпитването и да бъде 
достъпна за одит или проверка, но следва да не бъде част от предаваното досие на 
изпитването

Изменение 721
Petru Constantin Luhan
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Предложение за регламент
Приложение І – част 13 – точка 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

58. Представят се всички условия, 
например икономически интереси, за 
които може да съществува 
подозрение, че ще повлияят на 
безпристрастността на главните 
изследователи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Изборът на изследовател следва да бъде отговорност на спонсора; същата 
информация следва да се попълни в главното досие на изпитването и да бъде достъпа 
за одит или проверка, но следва да не бъде част от предаваното досие на 
изпитването

Изменение 722
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение I – част 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14. Пригодност на съоръженията 
(информация за всяка държава 
членка)

заличава се

59. Представя се писмена декларация 
относно пригодността на местата 
на провеждане на изпитването от 
ръководителя на 
клиниката/институцията на 
мястото на провеждане на 
изпитването или от което и да е 
друго отговорно лице, в съответствие 
със системата в съответната 
държава членка.

Or. en
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Обосновка

Подобна собствена декларация няма стойност; изборът на място и оценката на 
пригодността следва да бъдат отговорност на спонсора; договорът за мястото 
означава и че ръководителят на структурата приема изпитването да се проведе в 
неговите помещения, което означава, че той декларира пригодността на 
съоръженията

Изменение 723
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 16 – точка 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

60. Представя се информация относно 
финансовите транзакции и 
обезщетението, изплатено на субектите 
и на изследователя/институцията на 
мястото на провеждане за участието в 
клиничното изпитване.

60. Представя се информация относно 
финансовите транзакции и 
обезщетението, изплатено на субектите 
и на изследователя на мястото на 
провеждане за участието в клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Следва да се преглеждат единствено плащания на пациенти и лично на изследователя. 
Договорът с мястото, съгласно който се покриват допълнителни разходи или други 
договорни условия с местата, следва да не се преглежда предварително; това са 
въпроси на преговори между спонсорите и местата.

Изменение 724
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение І – част 16 – точка 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

61. Представя се описание на всяка 
договореност между спонсора и 
мястото на провеждане.

заличава се
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Or. fr

Обосновка

Сроковете за подготовка и подписване на договори между спонсора и болницата са 
много дълги. Задължението за представяне на тези договори в досието на 
заявлението при първоначално заявление е ненужно. Те не внасят научни елементи в 
протокола и не допринасят за защитата на субектите. С цел да се избегне 
изключването на дадена държава членка от клинично изпитване поради договорни 
аспекти, следва да се заличи тази разпоредба и да се позволи предаването на 
договорите впоследствие.

Изменение 725
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение І – част 16 – точка 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

61. Представя се описание на всяка 
договореност между спонсора и 
мястото на провеждане.

61. Описание на страните, с които 
спонсорите ще сключат споразумение 
в рамките на обхвата на 
изпитването.

Or. en

Обосновка

Следва да се преглеждат единствено плащания на пациенти и лично на изследователя. 
Договорът с мястото, съгласно който се покриват допълнителни разходи или други 
договорни условия с местата, следва да не се преглежда предварително; това са 
въпроси на преговори между спонсорите и местата.

Изменение 726
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Margrete Auken, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena 
Oana Antonescu, Philippe Juvin, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Приложение І – част 16 – точка 61а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

61a. Предоставя се информация 
относно финансирането на 
клиничните изпитвания.

Or. en

Изменение 727
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако изследователят научи за сериозни 
нежелани събития, възникнали за даден 
субект след приключването на 
изпитването по отношение на субекти, 
спрямо които изследователят е 
приложил лечение, той докладва тези 
събития на спонсора.

4. Ако изследователят научи за сериозни 
нежелани събития, възникнали за даден 
субект след приключването на 
изпитването по отношение на субекти, 
спрямо които изследователят е 
приложил лечение, и които е 
възможно да са свързани с 
лекарствения продукт, използван в 
клиничното изпитване, той докладва 
тези събития на спонсора.

Or. fr

Изменение 728
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако изследователят научи за сериозни 
нежелани събития, възникнали за 
даден субект след приключването на 
изпитването по отношение на субекти, 
спрямо които изследователят е 
приложил лечение, той докладва тези 

4. Ако изследователят научи за сериозни 
нежелани реакции, възникнали за даден 
субект след приключването на 
изпитването по отношение на субекти, 
спрямо които изследователят е 
приложил лечение, той докладва тези 
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събития на спонсора. събития на спонсора.

Or. en

Обосновка

Разделът следва да се ограничи само до СНР. Ако това не е възможно, в него следва 
поне да се уточни, че „в протокола може да се посочват видовете СНР, които са 
изключени от това докладване“.

Изменение 729
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Определението включва разумна 
възможност за причинно-следствена 
връзка между събитието и ИЛП. Това 
означава наличие на факти 
(доказателства) или аргументи, 
предполагащи причинно-следствена 
връзка.

7. Определението включва разумна 
възможност за причинно-следствена 
връзка между събитието и ИЛП, и/или 
допълнителния лекарствен продукт. 
Това означава наличие на факти 
(доказателства) или аргументи, 
предполагащи причинно-следствена 
връзка.

Or. fr

Изменение 730
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Приложение ІІІ – част 3 – точка 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

28. В допълнение докладът съдържа 
РИБ, която е приложима към началото 
на отчетния период.

28. В допълнение докладът съдържа 
РИБ, която е приложима към началото 
на отчетния период, и списък с всички 
предполагаеми нежелани реакции, 
настъпили през този период.

Or. en
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Изменение 731
Cristian Silviu Buşoi, Françoise Grossetête, Philippe Juvin

Предложение за регламент
Приложение ІIIa (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIIа
Съдържание на обобщението на 

резултатите от клинични 
изпитвания

Обобщението на резултатите от 
клиничните изпитвания, посочено в 
член 34, параграф 3, съдържа 
информация за следните елементи:
1. Информация за изпитването:
а) идентификация на изследването
б) идентификатори
в) данни за спонсора
г) педиатрични регулаторни данни
д) етап на анализ на резултатите
е) обща информация относно 
изпитването
ж) популация на субектите на 
изпитването, с действителен брой 
субекти, включени в изпитването.
2. Диспозиция на субектите:
а) набиране
б) период преди включване в 
изпитването
в) период след включване в 
изпитването.
3. Основни характеристики:
а) основна характеристика 
(задължителна) — възраст;
б) основна характеристика 
(задължителна) — пол;
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в) основна характеристика 
(незадължителна) — специфична 
характеристика на проучването.
4. Крайни точки:
а) определения за крайна точка
б) крайна точка № 1*
Статистически анализи
в) крайна точка № 2
Статистически анализи
*Предоставя се информация за 
толкова крайни точки, колкото са 
посочени в протокола.
5. Нежелани събития:
а) информация за нежелани събития
б) група за докладване на нежелани 
събития
в) сериозни нежелани събития
г) несериозни нежелани събития
6. Допълнителна информация:
а) глобални съществени изменения
б) глобални прекъсвания и 
възобновявания
в) ограничения и условия

Or. en

Обосновка

Уточняване на информацията, която следва да се включи в обобщението на 
резултатите от клиничното изпитване. Тази информация ще бъде и обществено 
достъпна от съображения за прозрачност. Предложеното приложение допълва 
техническите насоки на Комисията от 22 януари 2013 г. относно полетата с данни 
със свързана с резултатите информация за клинични изпитвания. За да осигури 
гъвкавост, Комисията следва да може да адаптира това приложение чрез делегирани 
актове.


