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Изменение 181
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на клиничните изпитвания, 
които се провеждат в Съюза.

Настоящият регламент се прилага по 
отношение на всички клинични
изпитвания, които се провеждат в 
Съюза.

Or. fr

Изменение 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) „клинично изследване“: всяко 
проучване при човека, чиято цел е:

(1) „клинично изпитване“: всяко 
проучване при човека, чиято цел е
(Хоризонтално изменение приложимо за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени.)

Or. en

Обосновка

Новите определения са прекалено сложни и трудни за прилагане на практика, тъй 
като практикуващите лекари ги използват взаимозаменяемо с едно и също значение. 
Най-ясният принцип, по който трябва да се съди, е че при „изследването“ се използва 
наблюдение, докато „намесата“ спада в категорията на „изпитването“.

Изменение 183
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да се открият или проверят 
клиничните, фармакологичните или 
други фармакодинамични последици от 
един или повече лекарствени продукти;

а) да се открият или проверят 
клиничните, фармакокинетичните
или фармакодинамични последици от 
един или повече лекарствени продукти;

Or. fr

Изменение 184
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да се изследват абсорбцията, 
разпространението, метаболизма и 
екскрецията на един или повече 
лекарствени продукти

в) да се изследват резорбцията, 
разпространението, метаболизма и 
екскрецията на един или повече 
лекарствени продукти

Or. fr

Изменение 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – алинея 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се проведе следпазарно 
изпитване на безопасността или 
ефикасността на лекарствен 
продукт, разрешен през последните 10 
години.

Or. en
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Обосновка

В някои случаи (редки болести и лечение на рак) разрешенията за пускане на пазара се 
дават, когато не са налице достатъчно доказателства за ефикасността и 
безопасността, като се изисква провеждането на последващи изпитвания на 
ефикасността и безопасността с цел завършване на оценката. Тези изпитвания 
следва да бъдат обхванати от определението за клинично изпитване и от 
регламента. Разрешението за търговия (съгласно член 24 от Директива 2001/83/ЕО) 
се преразглежда след 5 години и се счита за неограничено само след минимален срок 
от 10 години.

Изменение 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) „клинично изпитване“: клинично 
изследване, което отговаря на някое 
от следните условия:

заличава се

а) изпитваните лекарствени 
продукти не са разрешени;
б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти не се използват в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия на 
засегнатата държава членка;
в) решението за предписването на 
конкретна терапевтична стратегия 
на субекта се взема предварително и 
не попада в рамките на нормалната 
клинична практика на засегнатата 
държава членка;
г) решението да се препишат 
изпитваните лекарствени продукти 
се взема заедно с решението за 
включване на субекта в клиничното 
изследване;
д) в допълнение към нормалната 
клинична практика спрямо 
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субектите се прилагат процедури за 
диагностика или мониторинг.

Or. en

Обосновка

Новите определения са прекалено сложни и трудни за прилагане на практика, тъй 
като практикуващите лекари ги използват взаимозаменяемо с едно и също значение. 
Най-ясният принцип, по който трябва да се съди, е че при „изследването“ се използва 
наблюдение, докато „намесата“ спада в категорията на „изпитването“.

Изменение 187
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са разрешени в никоя от държавите 
членки;

Or. en

Изменение 188
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са титуляри на разрешение за 
търговия;

Or. fr

Обосновка

За по-голяма съгласуваност, следва да се промени френският превод, който не включва 
точния френски термин за разрешение за търговия.
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Изменение 189
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти не 
са разрешени за търговия;

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни, че изпитваните лекарствени продукти не са разрешени за 
търговия.

Изменение 190
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – подточка б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти не се използват в съответствие 
с условията на разрешението за 
търговия на засегнатата държава членка;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти не се използват в съответствие 
с условията на разрешението за 
търговия на засегнатата държава членка
или разрешението за търговия, давано 
от Комисията;

Or. en

Обосновка

Клиничното изследване е общото понятие за клинично изпитване и за 
неинтервенционно клинично изпитване. В буква б) правилното понятие е клинично 
изпитване, имайки предвид, че изпитваните лекарствени продукти не се използват в 
съответствие с условията на разрешението за търговия. Следва да бъде включена 
Европейската комисия по отношение на лекарствата, попадащи в обхвата на 
централизирана процедура, имайки предвид, че Комисията е компетентна въз основа 
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на оценката на Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Изменение 191
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решението за предписването на 
конкретна терапевтична стратегия 
на субекта се взема предварително и 
не попада в рамките на нормалната 
клинична практика на засегнатата 
държава членка;

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на предложението е хармонизиране на правилата относно клиничните 
изпитвания, а позоваването на стандартната клинична практика в държавите 
членки не подкрепя тази цел. Освен това е много трудно да се установи какво се има 
предвид под стандартна практика.

Изменение 192
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) решението за предписването на 
конкретна терапевтична стратегия на 
субекта се взема предварително и не 
попада в рамките на нормалната 
клинична практика на засегнатата 
държава членка;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr
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Обосновка

Третото условие за клинично изпитване следва да се поправи. При превода от 
английски на френски език е допусната нещастна грешка.

Изменение 193
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) решението да се препишат 
изпитваните лекарствени продукти 
се взема заедно с решението за 
включване на субекта в клиничното 
изследване;

г) решението да се предпише 
изпитваният лекарствен продукт се 
определя от протокола за изследване;

Or. fr

Обосновка

Тази формулировка в предложението на Комисията не е достатъчно ясна. При 
клиничните изпитвания решението за предписване на лекарствен продукт се определя 
от протокола, за разлика от неинтервенционните изпитвания, при които 
предписването на лекарствения продукт попада в рамките на грижите, а не на 
изследването.

Изменение 194
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) решението да се препишат 
изпитваните лекарствени продукти се 
взема заедно с решението за включване 
на субекта в клиничното изследване;

г) решението да се използват 
изпитваните лекарствени продукти се 
взема заедно с решението за включване 
на субекта в клиничното изпитване;

Or. en
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Обосновка

При клиничните изпитвания разходите за изпитваните лекарствени продукти не се 
поемат от субектите; затова и понятието „предписвани“ не е правилно.

Изменение 195
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в допълнение към нормалната 
клинична практика спрямо 
субектите се прилагат процедури за 
диагностика или мониторинг.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на предложението е хармонизиране на правилата относно клиничните 
изпитвания, а позоваването на стандартната клинична практика в държавите 
членки не подкрепя тази цел. Освен това понятието „мониторинг“ изглежда 
неподходящо в този контекст, тъй като целта на клиничните изпитвания не е 
наблюдение над субектите, а интервенция.

Изменение 196
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) в допълнение към нормалната 
клинична практика спрямо субектите се 
прилагат процедури за диагностика или 
мониторинг.

д) в допълнение към нормалната 
клинична практика спрямо субектите се 
прилагат процедури за диагностика или 
мониторинг, освен ако в сравнение с 
нормалната клинична практика във 
всяка от засегнатите държави 
членки, допълнителните процедури за 
диагностика или мониторинг 
пораждат само минимален 
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допълнителен риск или допълнителна 
тежест за безопасността на 
субектите.

Or. en

Обосновка

За да се постигне истинско персонализиране в медицината, от съществено значение 
са транслационните изследвания. Това подчертава необходимостта от събиране на 
човешки биологични проби и някои медицински данни от популацията пациенти, които 
получават дадено медицинско лечение. В този контекст на пациентите се дава 
лекарството съгласно разрешението за търговия или стандартната практика, но е 
възможно да се наложи да дадат една или няколко допълнителни кръвни проби, които
не са част от стандартната практика. Подобно изследване следва да не се нарича 
„клинично изпитване“.

Изменение 197
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) Изпитване със средна степен на 
риск: клинично изпитване на 
изпитвани лекарствени продукти, 
които са разрешени и не спадат към 
понятията за разрешение за търговия 
съгласно протокола. Тяхната 
употреба или:
а) е подкрепена от достатъчно 
публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение;
б) не е подкрепена от достатъчно 
публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение.
В сравнение с нормалната клинична 
практика във всяка от засегнатите 
държави членки, допълнителните 
процедури за диагностика или 
мониторинг пораждат само 
минимален допълнителен риск или 
допълнителна тежест за 
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безопасността на субектите.

Or. en

Обосновка

Тази стратификация се базира единствено на статута на разрешение за търговия на 
изпитвания лекарствен продукт и риска, свързан с процедурите за диагностика. Тя 
подчертава разликата между две различни положения: ниска степен на риск, ако 
разрешеният изпитван лекарствен продукт се използва в рамките на своите 
лицензирани показания, и средна степен на риск, ако разрешеният изпитван 
лекарствен продукт се използва извън тях.

Изменение 198
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“: клинично 
изпитване, което отговаря на всяко 
едно от следните условия:

(3) „клинично изпитване с нисък риск“:
едно клинично изпитване е 
нискорисково, ако с оглед на 
естеството и обхвата на 
интервенцията, може да се очаква да 
окаже само много слабо и временно 
въздействие върху здравето на 
субекта.
Едно клинично изпитване с нисък 
риск отговаря на всяко едно от следните 
условия:

(Изменението, което заменя израза 
„клинично изпитване с ниска степен на 
интервенция“ с „клинично изпитване с 
нисък риск“, се прилага за целия текст. 
Ако то бъде прието, следва да се 
направят съответните промени в целия 
текст.)

Or. fr

Обосновка

За предпочитане е втората категория изследвания да се определи според равнището 
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на риск, на който е изложено лицето, а не според типа интервенция. Това отговаря на 
основната цел на проекта за регламент, която е да се развие основан на риска подход. 
От друга страна, регламентът следва да се приведе в съответствие с разпоредбите 
на Конвенцията от Овиедо. В член 17 от конвенцията, която беше ратифицирана от 
редица държави членки, се определя понятието „минимален риск“.

Изменение 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“: клинично 
изпитване, което отговаря на всяко едно 
от следните условия:

(3) „клинично изследване с ниска 
степен на интервенция“: клинично 
изпитване, което отговаря на всяко едно 
от следните условия:
(Хоризонтално изменение приложимо за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени.)

Or. en

Обосновка

Представените определения за „клинично изпитване“ и „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“ са взаимно противоположни (вж..: параграф 2, точка 2 и 
точка 3 и параграф 3, точка 2 и точка 3). Следователно „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“ не може да бъде представяно като подкатегория на 
„клинично изпитване“, както предполага текстът.  Те са по-скоро допълващи се 
определения. С цел постигане на правна яснота това разграничение следва да бъде 
изразено по-ясно.

Изменение 200
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция“: клинично изпитване, 

(3) „клинично изпитване с ниска степен
на риск“: клинично изпитване, което 
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което отговаря на всяко едно от 
следните условия:

отговаря на всяко едно от следните 
условия:

(Хоризонтално изменение приложимо за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени.)

Or. en

Обосновка

Тази стратификация се базира единствено на статута на разрешение за търговия на 
изпитвания лекарствен продукт и риска, свързан с процедурите за диагностика. Тя 
подчертава разликата между две различни положения: ниска степен на риск, ако 
разрешеният изпитван лекарствен продукт се използва в рамките на своите 
лицензирани показания, и средна степен на риск, ако разрешеният изпитван 
лекарствен продукт се използва извън тях.

Изменение 201
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени и тествани в 
съответствие с тяхното разрешение 
за търговия.

Or. enОбосновка

Тази стратификация се базира единствено на статута на разрешение за търговия на 
изпитвания лекарствен продукт и риска, свързан с процедурите за диагностика. Тя 
подчертава разликата между две различни положения: ниска степен на риск, ако 
разрешеният изпитван лекарствен продукт се използва в рамките на своите 
лицензирани показания, и средна степен на риск, ако разрешеният изпитван
лекарствен продукт се използва извън тях.

Изменение 202
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти са 
титуляри на разрешение за търговия;

Or. fr

Обосновка

За по-голяма съгласуваност, следва да се промени френският превод, който не включва 
точния френски термин за разрешение за търговия.

Изменение 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти са 
били разрешени в продължение на 
повече от 10 години;

Or. en

Обосновка

Заедно с допълнителния член 2 (параграф 2, алинея 1, буква в) (нова) това гарантира, 
че изпитванията за ефикасност и безопасност след разрешението няма да попаднат в 
категорията на изпитванията със средна степен на риск, тъй като такива 
изпитвания не биха били извършени на лекарствени продукти, на които е дадено 
неограничено разрешение за търговия. Разрешението за търговия (съгласно член 24 от 
Директива 2001/83/ЕО) се преразглежда след 5 години и се счита за неограничено 
само след минимален срок от 10 години.

Изменение 204
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени за търговия;

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни, че изпитваните лекарствени продукти са разрешени за търговия.

Изменение 205
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти 
или плацебото са разрешени;

Or. en

Обосновка

Ако не се промени, изпитванията с ниска степен на интервенция, използвайки плацебо, 
не биха били възможни

Изменение 206
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия или 
употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 

заличава се
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засегнатите държави членки;

Or. en

Обосновка

Тази стратификация се базира единствено на статута на разрешение за търговия на 
изпитвания лекарствен продукт и риска, свързан с процедурите за диагностика. Тя 
подчертава разликата между две различни положения: ниска степен на риск, ако 
разрешеният изпитван лекарствен продукт се използва в рамките на своите 
лицензирани показания, и средна степен на риск, ако разрешеният изпитван 
лекарствен продукт се използва извън тях.

Изменение 207
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 
засегнатите държави членки или в 
държави членки, които играят 
централна роля за сътрудничеството 
в научните изследвания и лечението;

Or. fi

Изменение 208
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване изпитваните лекарствени 
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продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 
засегнатите държави членки;

продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им съответства на
обичайната клинична практика във 
всяка от засегнатите държави членки;

Or. fr

Обосновка

Понятието „стандартно лечение“ е неясно и подлежи на различни тълкувания. За 
предпочитане е то да се замени с „обичайна клинична практика“ (на английски: „usual 
practice“) по определението, предложено от Philippe Juvin в член 2, точка 6.

Изменение 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
в засегнатите държави членки;

Or. en

Обосновка

В клинични изпитвания с ниска степен на интервенция лекарствените продукти се 
използват в съответствие с условията, определени в разрешението за пускане на 
пазара. Формулировката „или употребата им представлява стандартно лечение във 
всяка от засегнатите държави членки“ позволява провеждането на клинични 
изпитвания с ниска степен на интервенция с цел изследване на несъобразена с 
предписанията употреба на лекарствени продукти в държавите членки, в които 
подобна употреба не е разрешена. Това е за сметка на клаузите относно 
задължителното предоставяне на обезщетение за вреди от страна на спонсора.
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Изменение 210
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всички 
засегнати държави членки;

Or. en

Обосновка

Лекарствените продукти следва да не се считат за стандартно лечение само в една 
от засегнатите държави членки, а във всички държави членки, за да се гарантира, че 
не е възможно да се провеждат изпитвания с ниска степен на интервенция на 
изпитваните лекарствени продукти в държави членки, където те не се считат за 
стандартно лечение и по този начин допълнително да се намали избягването на 
изискванията за безопасност при изпитванията с ниска степен на интервенция.

Изменение 211
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от 
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия;

Or. en
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Обосновка

Целта на предложението е хармонизиране на правилата относно клиничните 
изпитвания, а позоваването на стандартната клинична практика в държавите 
членки не подкрепя тази цел.

Изменение 212
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) в сравнение с нормалната клинична 
практика във всяка от засегнатите 
държави членки, допълнителните 
процедури за диагностика или 
мониторинг пораждат само 
минимален допълнителен риск или 
допълнителна тежест за 
безопасността на субектите.

заличава се

Or. en

Обосновка

Целта на предложението е хармонизиране на правилата относно клиничните 
изпитвания, а позоваването на стандартната клинична практика в държавите 
членки не подкрепя тази цел. Освен това понятието „минимален“ не е достатъчно 
ясен елемент на едно определение

Изменение 213
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване;

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване, при което 
лекарственият продукт или 
лекарствените продукти се 
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предписват по обичайния начин в 
съответствие с условията, 
определени в разрешението за 
търговия; назначаването на 
терапевтична стратегия на
пациента не се определя 
предварително чрез протокол за 
изпитване, а попада в текущата 
практика и решението за предписване 
на лекарството е ясно разграничено 
от решението да се включи 
пациентът в изследването; по 
отношение на пациентите не трябва 
да се прилагат никакви допълнителни 
процедури за диагностика или 
наблюдение и епидемиологичните 
методи се използват за анализ на 
събраните данни;

Or. fr

Изменение 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „неинтервенционно изследване“:
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване;

(4) „неинтервенционно изследване“: 
изпитване, при което лекарствените 
продукти се предписват по обичайния 
начин съгласно условията на 
разрешението за търговия и при 
което предписването на конкретна 
терапевтична стратегия на пациент 
спада към текущата практика, а не е 
решено предварително чрез протокол 
от изпитване; предписването на 
лекарство е ясно разграничено от 
решението за включване на пациента 
в изследването.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е много по-ясно определение за неинтервенционни изпитвания; 
Определението, дадено в Директива 2001/20/ЕО относно клиничните изпитвания 
(член 2, буква в)), е по-добро и следва да бъде частично повторено. Тези изследвания в 
много случаи обхващат изпитванията, които Комисията желае да категоризира 
като „изпитвания с ниска степен на интервенция“. Тези изследвания обаче понякога 
се използват за търговски цели вместо за изпитване на научна хипотеза — практика, 
която следва да се избягва.

Изменение 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване;

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване и клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция съгласно определеното в 
член 2, втори параграф, точки 2 и 3 
съответно;

Or. en

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност се пояснява, че неинтервенционните клинични 
изследвания не попадат в тази категория. Тъй като определението за „клинично 
изпитване“ не обхваща клинични изпитвания с ниска степен на интервенция, е 
необходимо клиничните изпитвания с ниска степен на интервенция да бъдат изрично 
изключени от понятието „неинтервенционно изследване“. Прост принцип следва да 
бъде, че „наблюденията“ спадат към категорията „изследване“, а 
„интервенциите“ – към категорията „изпитване“.

Изменение 216
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) „изпитван лекарствен продукт“: 
лекарствен продукт, който се изпитва 
или се използва като референтен, 
включително като плацебо, в рамките на 
клиничното изпитване;

(5) „изпитван лекарствен продукт“: 
фармацевтична форма на активно 
вещество или плацебо, която се 
изпитва или се използва като 
референтна, включително като 
плацебо, в рамките на клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

Разграничението между лекарствен продукт и изпитван лекарствен продукт е 
важно, защото в случая на клиничните изпитвания винаги се използва понятието 
„изпитван лекарствен продукт“.

Изменение 217
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „нормална клинична практика“: 
режимът на лечение, който обикновено 
се следва за лечение, профилактика или 
диагностициране на болест или 
заболяване;

(6) „обичайна клинична практика“: 
режимът на лечение, който обикновено 
се следва за лечение, профилактика или 
диагностициране на болест или 
заболяване;
(Изменението, което заменя израза 
„нормална клинична практика“ с 
„обичайна клинична практика“, се 
прилага за целия текст. Ако то бъде 
прието, следва да се направят 
съответните промени в целия текст.)

Or. fr

Обосновка

Понятието „стандартно лечение“ е неясно и подлежи на различни тълкувания. За 
предпочитане е то да се замени с „обичайна клинична практика“ (на английски: „usual 
practice“) по определението, предложено от Philippe Juvin в член 2, точка 6.
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Изменение 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „нормална клинична практика“: 
режимът на лечение, който обикновено 
се следва за лечение, профилактика или 
диагностициране на болест или 
заболяване;

(6) „най-добра съществуваща доказана 
интервенция“: режимът на лечение, 
който обикновено се следва за лечение, 
профилактика или диагностициране на 
болест или заболяване според 
наличните към момента надеждни 
научни доказателства;
(Хоризонтално изменение приложимо за 
целия текст. Приемането му ще 
наложи съответни промени.)

Or. en

Обосновка

„Нормална клинична практика“ е твърде неясно понятие и следва да се замени с 
формулировката „най-добра съществуваща доказана интервенция“ от Декларацията 
от Хелзинки (член 32). Това изменение се прилага в целия текст.

Изменение 219
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) „най-добра съществуваща 
доказана интервенция“: стандарт, 
базиран на най-скорошно доказаните 
научни знания и доказателства;

Or. en



AM\929471BG.doc 25/88 PE506.159v02-00

BG

Обосновка

Този стандарт трябва да се въведе заради безопасността на пациентите и за 
напредъка на ново и реално подобрено лечение. Новите лекарства по подразбиране 
следва да се изпитват спрямо понастоящем най-доброто доказано лечение и спрямо 
плацебо/без лечение само в случаи, в които не съществува друго лечение. Тази 
формулировка е заимствана от Декларацията от Хелзинки от 2008 г., член 32.

Изменение 220
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) „изпитван лекарствен продукт за 
модерна терапия“: изпитван 
лекарствен продукт, който е 
лекарствен продукт за модерна 
терапия съгласно определението в 
член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1394/2007 на Европейския 
парламент и на Съвета;

заличава се

Or. en

Обосновка

„Изпитвани лекарствени продукти за модерна терапия“ се заличават от останалата 
част от регламента и следователно определението вече не е необходимо.

Изменение 221
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „комитет по етика“: независим 
орган в държава членка, съставен от 
специалисти от сферата на 
здравеопазването, неспециалисти и 
поне един опитен, със задълбочени 
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познания пациент или представител 
на такъв пациент, чиято 
отговорност е да гарантира, че 
правата, безопасността и 
благосъстоянието на участниците в 
клинични изпитвания са защитени, и 
да увери обществеността в тази 
защита;

Or. es

Изменение 222
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 11а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) „докладваща държава членка“: 
държавата членка, която координира 
и документира оценката на 
заявлението за разрешение или за 
съществено изменение, в което 
участват три или повече държави 
членки, и което е внесено съгласно 
глави ІІ и ІІІ от настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Регламентът следва също да включва определение за „докладваща държава членка“. В 
предложението за регламент например не се прави разлика между изпитвания, 
провеждани в една и в много държави членки, при повторното избиране на 
докладваща държава членка по част 1 от оценката.

Изменение 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12



AM\929471BG.doc 27/88 PE506.159v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 
20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността или правата на субектите 
и върху надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване;

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, включително 
промяната в броя на участващите в 
изпитването субекти, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 
20 и 23, и която би могла да окаже 
съществено въздействие върху 
безопасността или правата на субектите 
и върху надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване или би мола да измени 
тълкуването на научните документи 
в подкрепа на провеждането на 
клиничното изпитване, или всякаква 
друга промяна на някой от аспектите 
на клиничното изпитване, която е 
значима по някакъв друг начин.

Or. en

Обосновка

Всички изменения в провеждането, формата, методологията, броят на участниците, 
изпитваните лекарствени продукти или допълнителните лекарствени продукти на 
клиничното изпитване, след като е получено разрешение за тях, могат да намалят 
надеждността и устойчивостта на данните. Поради това е възприета отново по-
прецизната формулировка от член 10, буква а) на Директива 2001/20/EО.

Изменение 224
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 
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20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността или правата на субектите 
и върху надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване;

20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността, правата или 
благосъстоянието на субектите и 
върху надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

За да бъде в съответствие с член 3 от предложения регламент

Изменение 225
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 
20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността или правата на субектите 
и върху надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване;

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се 
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 19, 
20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността, правата или 
благосъстоянието на субектите и 
върху надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация — Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора (Сеул, 2008 г.), следва да се даде приоритет на 
безопасността, правата и благосъстоянието на хората.
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Изменение 226
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „спонсор“: физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започването и управлението на 
клиничното изпитване;

(13) „спонсор“: физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започването, управлението и/или 
финансирането на клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

С цел да се избегне възлагането на отговорността на спонсорите на други лица, 
определението от Директива 2001/20/ЕО е необходимо да се повтори, така че да 
обхваща и отделните лица, дружеството, институцията или организацията, която 
финансира клиничното изпитване.

Изменение 227
Philippe Juvin, Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) „изследовател“: лице, отговарящо 
за провеждането на клиничното 
изпитване на мястото на клиничното 
изпитване;

(14) „изследовател“: физическо лице с 
ниво на обучение или опит, 
еквивалентни на условията, 
предвидени в член 46 от настоящия 
регламент, отговарящо за 
провеждането на клиничното изпитване 
на мястото на клиничното изпитване;

Or. fr

Обосновка

За по-голяма съгласуваност определението за „изследовател“ следва да се изложи 
подробно и да се приведе в съответствие с определението, включено в „GCP —
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ICH“(„Good Clinical Practice — International Conference of Harmonisation“ (Добра 
клинична практика — Международната конференция по хармонизация).

Изменение 228
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) „главен изследовател“: 
изследовател, отговарящ за екип 
изследователи, на които е възложено 
провеждането на клинично 
изпитване на едно и също място на 
клинично изпитване;

Or. fr

Обосновка

Проектът за регламент не уточнява различните категории изследователи. Въпреки 
това на практика понятието за главен изследовател, определено от „GCP —
ICH“(„Good Clinical Practice — International Conference of Harmonisation“), е 
подходящо и бива системно включвано във всички протоколи за изследване.

Изменение 229
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 14б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14б) „координатор на изследване“: 
изследовател, отговарящ за 
координирането на клинично 
изпитване, провеждано в няколко 
центъра в една или повече засегнати 
държави членки;

Or. fr
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Обосновка

Проектът за регламент не уточнява различните категории изследователи. Въпреки 
това на практика понятието за координатор на изследване, определено от „GCP —
ICH“(„Good Clinical Practice — International Conference of Harmonisation“), е 
подходящо и бива системно включвано във всички протоколи за изследване.

Изменение 230
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „субект“: лице, което участва в 
клинично изпитване, независимо дали 
като реципиент на изпитвания 
лекарствен продукт или като член на 
контролна група;

(15) „субект“: лице, което свободно и 
доброволно участва в клинично 
изпитване, независимо дали като 
реципиент на изпитвания лекарствен 
продукт или като член на контролна 
група;

Or. en

Обосновка

Съгласно Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация — Етични 
принципи за медицински научни изследвания, в които участват хора и член 29, 
параграф 1 от предложения регламент, решението за участие в клинично изпитване 
следва да се да се взема свободно и доброволно.

Изменение 231
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) „малолетно или непълнолетно 
лице“: субект, който според законите в 
засегнатата държава членка не е 
навършил възрастта, на която 
придобива правото да дава 

(16) „малолетно или непълнолетно 
лице“: субект, който представлява 
част от детската популация, 
съгласно определението в Регламент 
(ЕО) № 1901/2005 относно 
лекарствените продукти за 
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информирано съгласие; педиатрична употреба;

Or. en

Обосновка

Тези определения не са в съответствие с педиатричния Регламент (ЕО) 1901/2006, 
Директива 2010/84/ЕО и Европейските етични препоръки, ЕО 2008 г.;  ICH-GCP 1.27, 
Международната конвенция за правата на детето (ООН)

Изменение 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) „недееспособен субект“: субект, 
който по причини, различни от 
възрастта за придобиване на правото 
да дава информирано съгласие, от 
юридическа гледна точка не може да 
даде информирано съгласие съгласно 
законите на засегнатата държава членка;

(17) „недееспособен субект“: субект, 
който от юридическа гледна точка или 
фактически не може да даде 
информирано съгласие съгласно 
законите на засегнатата държава членка;

Or. fr

Обосновка

Като се ограничава до юридически недееспособните лица, това определение изключва 
други категории недееспособни лица съгласно националните законодателства, за 
които са предвидени специфични правила за даване на съгласие. Например във 
френското право се прави разграничение между юридически недееспособните лица 
(лица под настойничество, попечителство или непълнолетни лица) и лица, които 
„фактически не са в състояние да дадат съгласие“ (поради нарушения в 
когнитивните функции). Съществуват различни разпоредби за тези две категории 
недееспособни лица.

Изменение 233
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 17а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) „субект от уязвима група“: 
субект, който принадлежи към 
особено уязвима група от населението 
по отношение на дадено клинично 
изпитване в резултат на своето 
медицинско, социално или 
икономическо положение;

Or. es

Изменение 234
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект доброволно 
потвърждава своето желание да участва 
в конкретно изпитване, след като е бил 
информиран за всички аспекти на 
изпитването, които са от значение за 
решението на субекта да участва;

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект доброволно 
потвърждава своето желание да участва 
в конкретно изпитване, след като е бил 
надлежно информиран съгласно 
законодателството на съответната 
държава членка за всички аспекти на 
изпитването, които са от значение за 
решението на субекта да участва;

Or. fr

Обосновка

Френският превод не съответства на формулировката в английския текст.

Изменение 235
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект доброволно 
потвърждава своето желание да участва 
в конкретно изпитване, след като е бил 
информиран за всички аспекти на 
изпитването, които са от значение за 
решението на субекта да участва;

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект свободно и 
доброволно потвърждава своето 
желание да участва в конкретно 
изпитване, след като е бил информиран 
за всички аспекти на изпитването, които 
са от значение за решението на субекта 
да участва;

Or. en

Обосновка

Съгласно Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска асоциация — Етични 
принципи за медицински научни изследвания, в които участват хора и член 29, 
параграф 1 от предложения регламент, решението за участие в клинично изпитване 
следва да се да се взема свободно и доброволно.

Изменение 236
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) „Информирано одобрение“: 
процес, чрез който, когато е уместно, 
малолетно или непълнолетно лице се 
съгласява да участва в дадено 
изпитване, след като е получило 
заедно с родителите си адекватна и 
адаптирана информация и чрез който 
малолетно или непълнолетно лице 
участва в обсъждания и процес по 
вземане на решение, касаещи неговите 
развиващи се способности.

Or. en
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Изменение 237
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) „протокол“: документ, който описва 
целите, формата, методологията, 
статистическите съображения и 
организацията на клиничното 
изпитване;

(20) „протокол“: документ, който описва 
целите, формата, методологията, 
статистическите съображения и 
организацията на клиничното 
изпитване; терминът „протокол” се 
отнася до протокола, последващите 
протоколи и измененията и 
допълненията на протокола;

Or. en

Обосновка

За да се гарантира правото на субекта на информация в случай на изменение на 
протокола, е необходимо определението за протоколи от Директива 2001/20/ЕО да се 
повтори.

Изменение 238
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „начало на клиничното изпитване“:  
първото действие за набиране на 
потенциален субект, освен ако в 
протокола не е определено друго;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. fr

Изменение 239
Philippe Juvin, Антония Първанова
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) „сериозно нежелано събитие“: 
всяка вредна лекарствена проява, която
независимо от дозата налага 
хоспитализация или продължаване на 
хоспитализацията, води до трайни или 
значителни увреждания или 
нетрудоспособност, или се проявява под 
формата на вродени аномалии или 
малформации, представлява опасност за 
живота или води до смърт;

(29) „сериозно нежелано събитие“: 
всяка вредна лекарствена проява или 
всяко друго събитие, което при 
провеждане на изпитването 
изследователят счете за сериозно и 
което независимо от дозата налага 
хоспитализация или продължаване на 
хоспитализацията, води до трайни или 
значителни увреждания или 
нетрудоспособност, или се проявява под 
формата на вродени аномалии или 
малформации, представлява опасност за 
живота или води до смърт;

Or. fr

Изменение 240
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 30а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) „нежелана реакция“: вредна и 
нежелателна реакция към даден 
лекарствен продукт“;

Or. en

Изменение 241
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 30б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) „доклад от клинично 
изследване“: доклад, който съдържа 
всички резултати и всички 
подкрепящи данни, включващи целия 
протокол и неговите евентуални 
последващи изменения, план за 
статистически анализ, обобщени 
данни относно ефикасността и 
безопасността за всички резултати и 
индивидуални анонимизирани данни 
на пациентите в таблична или 
списъчна форма, позволяваща лесно 
търсене;

Or. en

Обосновка

Това изменение е базирано на предложеното от докладчика изменение, но за да се 
гарантира пълна прозрачност, всички резултати и всички подкрепящи данни от тези 
резултати трябва да се включат в доклада от клиничното изпитване. Възможността 
за търсене е необходимо изискване, за да се гарантира, че е лесно да се открият 
всички подходящи данни.

Изменение 242
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 30в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30в) „Комитет по етика“: 
независима структура в държава 
членка, състояща се от специалисти 
в областта на здравеопазването и от 
членове, които не са лекари, чиято 
отговорност е да защитава правата, 
безопасността и благополучието на 
участниците в изпитването и да 
увери обществеността в тази 
защита, като, наред с другото, изрази 
становище относно протокола на 
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изпитването, квалификацията на 
изследователите и съответствието 
на съоръженията, както и относно 
методите и документите, които 
следва да се използват за 
информиране на участниците в 
изпитването с оглед получаване на 
информираното им съгласие;

Or. en

Изменение 243
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите са 
защитени; и

– правата, безопасността, 
достойнството и благосъстоянието на 
субектите са защитени; и

Or. en

Обосновка

Съгласно Съображение 2 от Директива 2001/20 „признатите основни принципи за 
провеждането на клинични изпитвания върху хора се основават на защитата на 
правата на човека и човешкото достойнство по отношение на приложението на 
биологията и медицината....“

Изменение 244
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите са 
защитени; и

– правата, безопасността, 
достойнството и благосъстоянието на 
субектите са защитени; и
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Or. sl

Изменение 245
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценката за етичната приемливост 
на клиничното изпитване е 
положителна;

Or. en

Изменение 246
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– данните, получени от клиничното 
изпитване, ще бъдат надеждни и 
устойчиви.

– може да се очаква данните, получени 
от клиничното изпитване, да бъдат 
надеждни и устойчиви.

Or. fr

Обосновка

Не е възможно да се знае дали получените данни са надежди и устойчиви, преди 
самото изпитване да започне на практика.

Изменение 247
Christel Schaldemose

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– изпитването отговаря на 
терапевтичните нужди и на 
нуждите на общественото здраве;

Or. en

Изменение 248
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изготвено е становище на 
Комисията за институционален 
преглед (IRB)/Независимия комитет 
по етика (IEC).

Or. en

Обосновка

Етичното одобрение е съществена част от най-важните приложими универсални 
правила, ръководещи изследванията, в които участват хора, както и Декларацията 
от Хелзинки и Конвенцията от Овиедо, и също представлява ключов момент от 
Директива 2001/20/EО.

Изменение 249
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценката за етична приемливост на 
клиничното изпитване е 
положителна.

Or. en
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Изменение 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– данните, получени в клиничното 
изпитване, запълват документирана 
празнина в научното познание, което 
не би могло да се придобие чрез други 
средства.

Or. en

Обосновка

Качествените и етични клинични изпитвания следва да имат за цел получаването на 
значими данни за научно познание за човека и на начините за подобряване на това 
познание, което следва да се съхранява за бъдещо ползване. Не следва да се 
провеждат нови научни изследвания освен ако към момента на започването им 
въпросите, които си поставят за цел да разглеждат, не могат да получат 
задоволителен отговор със съществуващите данни.

Изменение 251
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинеи 1а и 1б (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 87 и договорните 
аспекти, които е възможно да се 
наложи да бъдат разгледани отделно, 
разрешението, упоменато в 
настоящата глава, е достатъчно за 
започване на клинично изпитване във 
въпросните държави членки.
За клиничните изпитвания, които 
също попадат в обхвата на 
съответната част от [регламентите 
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относно медицински изделия и 
медицинските изделия за диагноза ин 
витро], не се изисква допълнително 
подаване на заявление или процедура 
за уведомление.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде ясно, че разрешението, описано в настоящия регламент, следва да бъде 
достатъчно за започване на изпитването (не следва да се изискват допълнителни 
стъпки според съответната държава или да е възможно такива да бъдат 
предприети). Регулаторните органи също следва да координират своята работа по 
такъв начин, по който за клиничните изпитвания, спадащи към няколко регламента, 
да не се изисква неколкократно подаване на заявления или множество разрешения. 
Предлагаме също и да се измени член 77, за да се постигне това (вж. изменението на 
член 77).

Изменение 252
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Комитет по етика

1. Разрешение за клинично изпитване 
не се предоставя, преди независим 
комитет по етика да е взел 
положително решение за клиничното 
изпитване. Оценката на комитета по 
етика включва по-специално спазване 
на изискванията, упоменати в 
глава V, член 46, член 47 и глава XII.
2. Комитетът по етика гарантира, 
че правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите са 
защитени. Той е независим от 
изследователя, независим от спонсора 
и свободен от всякакво друго 
неправомерно влияние. Той действа в 
съответствие със законите и 
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регламентите на държавата или 
държавите, в които ще се проведе 
изследването, и трябва да спазва 
всички свързани международни норми 
и стандарти. Комитетът по етика 
се състои от ясно определен брой
членове и заместници, които 
включват специалисти от сферата 
на здравеопазването, неспециалисти и 
поне един опитен, със задълбочени 
познания пациент или представител 
на пациент, които заедно 
притежават съответните 
квалификации и опит, за да могат да 
преглеждат и оценяват научните, 
медицинските и етичните аспекти 
на предложеното изпитване.
3. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за създаването 
на комитети по етика и за 
улесняване на работата им. 
Държавите членки публикуват броя, 
имената и професията на членовете 
и заместниците на комитетите по 
етика и информират Европейската 
комисия относно състава на 
комитета по етика и началото на 
работата му.

Or. en

Изменение 253
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, Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Комитет по етика
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1. Разрешение за клинично изпитване 
не се предоставя, преди независим 
комитет по етика да е взел 
положително решение за клиничното 
изпитване. Оценката на комитета по 
етика включва по-специално спазване 
на изискванията, упоменати в 
глава V, член 46, член 47 и глава XII.
2. Комитетът по етика гарантира, 
че правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите са 
защитени. Той е независим от 
изследователя, независим от спонсора 
и свободен от всякакво друго 
неправомерно влияние. Той действа в 
съответствие със законите и 
регламентите на държавата или 
държавите, в които ще се проведе 
изследването, и спазва всички 
свързани международни норми и 
стандарти. Комитетът по етика се 
състои от подходящ брой членове, 
които заедно притежават 
съответните квалификации и опит, 
за да могат да преглеждат и 
оценяват научните, медицинските и 
етичните аспекти на предложеното 
изпитване.
3. Държавите членки предприемат 
необходимите мерки за създаването 
на комитети по етика и за 
улесняване на работата им.

Or. en

Обосновка

За да се постигне възможно най-добра защита на субекта, е необходимо 
разрешението, давано от държавите членки, да зависи от решението на 
интердисциплинарните и независими комитети по етика, които са отговорни в 
съответствие с тяхното национално законодателство, съгласно изискването по 
Директива 2001/20/ЕО. Всяко отрицателно решение на комитета по етика е 
необходимо да води до отказ на разрешение за клинично изпитване.
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Изменение 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Комитет по етика

Разрешение от компетентен орган на 
съответната държава членка за 
провеждане на клинично изпитване 
може да се предостави само след 
одобрението на съответния комитет 
по етика.

Or. en

Обосновка

За да се постигнат целите на Декларацията от Хелзинки за защита на правата, 
безопасността и благополучието на хората субекти, е необходимо разрешението, 
давано от държавите членки, да зависи от решението на интердисциплинарните и 
независими комитети по етика, които са отговорни в съответствие с тяхното 
национално законодателство. Всяко отрицателно решение от комитета по етика е 
необходимо да доведе до отказ от разрешаване на клинично изпитване.

Изменение 255
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4б
Токсикологичен експеримент

Защитата на субектите на клинични 
изпитвания се гарантира най-вече 
чрез оценка на риска въз основа на 
резултатите от токсикологичните 
изпитвания преди всяко клинично 
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изпитване, което включва 
употребата на неразрешен изпитван 
лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Токсикологичните експерименти преди всяко клинично изпитване бяха част от 
Директива 2001/20/ЕО, но се споменават само като препратка към приложенията на 
настоящото предложение. Трагичните случаи, като например TGN1412, са 
доказателство за необходимостта от запазване на формулировката в 
Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 256
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да получи разрешение, спонсорът 
подава досие на заявлението до 
потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77 
(наричан по-долу „порталът на ЕС“).

1. За всяко клинично изпитване в 
Съюза, за да получи разрешение, 
спонсорът подава досие на заявлението 
до потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77 
(наричан по-долу „портал на ЕС“).

Or. en

Обосновка

Пояснение, че единната процедура за подаване се прилага както за многонационални 
изпитвания, така и за изпитвания, провеждани само в една държава.

Изменение 257
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да получи разрешение, спонсорът 1. За да получи разрешение, спонсорът 
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подава досие на заявлението до 
потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77 
(наричан по-долу „порталът на ЕС“).

подава досие на заявлението до 
потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77 
(наричан по-долу „порталът на ЕС“). На 
този етап досието на заявлението не 
е публично достъпно в портала на 
Европейския съюз. То ще бъде 
оповестено едва след оценката на 
част І, съгласно посоченото в член 6 
на настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 258
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преди подаване на заявление 
спонсорът получава уникален номер 
на EudraCT от Системата за 
клинични изпитвания на Общността 
EudraCT чрез процедурата, описана в 
настоящата версия на „Подробните 
насоки относно европейската база 
данни за клинични изпитвания”
(EudraLex, том 10).

Or. en

Обосновка

Определянето на изпитване в базата данни на EudraCT се извършва от 2004 г. В 
регламента следва да не се пренебрегва тази процедура.

Изменение 259
Dagmar Roth-Behrendt

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът предлага една от
засегнатите държави членки за
докладваща държава членка.

Докладващата държава членка се 
избира сред петте засегнати държави 
членки, в които живеят повечето от 
субектите, участващи в клиничното 
изпитване. Това решение се взема в 
съответствие с процедура, която 
Комисията разработва, прилага и 
контролира. Процедурата по вземане 
на решение гарантира, че избраната
докладваща държава членка има 
капацитета и научната 
инфраструктура за достъп до 
въпросното клинично изпитване.

Or. en

Изменение 260
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, Philippe Juvin, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът предлага една от 
засегнатите държави членки за 
докладваща държава членка.

Засегнатите държави членки 
определят коя държава е 
докладващата държава членка според 
установената процедура въз основа на 
обективни критерии, определени от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Следва да се създаде всеобхватна и прозрачна процедура за определяне на 
докладващата държава членка например посредством органиграма, която 
предопределя отговорната докладваща държава, или посредством очаквания брой 
субекти на изследването или центрове за изследвания в държавата членка. Това е 
необходимо особено с оглед на акцента върху докладващата държава членка, свързан 
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с предложеното изготвяне на част I от доклада за оценка и също така би 
представлявало предимство от гледна точка на приемането на предложеното 
клинично изпитване в засегната държава членка.

Изменение 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът предлага една от 
засегнатите държави членки за 
докладваща държава членка.

В рамките на шест дни след 
подаването на досието на 
заявлението държавите членки 
определят заедно докладваща 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Предложението дава възможност на спонсорите да избират докладващите държави 
членки, като избягват държавите в по-критично положение или предпочитат тези с 
претоварен капацитет поради засилено подаване на документи. Това се усложнява от 
мълчаливо одобрение. Държавите членки са създали платформи като групата за 
улесняване на клиничните изпитвания, за да договарят общи принципи и критерии за 
хармонизирането на решенията и административните процеси за оценка на клинични 
изпитвания. Тази платформа може да подпомага държавите членки в договарянето 
на общи критерии за избор, когато избират докладващата държава членка.

Изменение 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът предлага една от засегнатите 
държави членки за докладваща държава 
членка.

Спонсорът предлага една от засегнатите 
държави членки за докладваща държава 
членка. Засегнатите държави членки 
имат свободата да изберат една от 
тях за докладваща държава членка.



PE506.159v02-00 50/88 AM\929471BG.doc

BG

Or. fr

Изменение 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя 
трябва да се споразумее с друга от 
засегнатите държави членки, която 
да поеме тази функция. Ако нито 
една от засегнатите държави членки 
не приеме да бъде докладващата 
държава членка, тази функция се 
поема от предложената за 
докладваща държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 264
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios 
Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя 
трябва да се споразумее с друга от 
засегнатите държави членки, която 
да поеме тази функция. Ако нито 
една от засегнатите държави членки 
не приеме да бъде докладващата 
държава членка, тази функция се 

заличава се



AM\929471BG.doc 51/88 PE506.159v02-00

BG

поема от предложената за 
докладваща държава членка.

Or. en

Обосновка

Изменението е свързано с член 5, параграф 1 и параграф 2: Следва да се създаде 
всеобхватна и прозрачна процедура за определяне на докладващата държава членка,
например посредством органиграма, която предопределя отговорната докладваща 
държава, или посредством очаквания брой субекти на изследването или центрове за 
изследвания в държавата членка. Това е необходимо особено с оглед на акцента върху 
докладващата държава членка, свързан с предложеното изготвяне на част I от 
доклада за оценка и също така би представлявало предимство от гледна точка на 
приемането на предложеното клинично изпитване в засегната държава членка.

Изменение 265
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя трябва 
да се споразумее с друга от засегнатите 
държави членки, която да поеме тази 
функция. Ако нито една от засегнатите 
държави членки не приеме да бъде 
докладващата държава членка, тази 
функция се поема от предложената за 
докладваща държава членка.

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя трябва 
да се споразумее с друга от засегнатите 
държави членки, която да поеме тази 
функция. Ако нито една от засегнатите 
държави членки не приеме да бъде 
докладващата държава членка, тази 
функция се поема от предложената за 
докладваща държава членка, освен ако 
предложената докладваща държава 
членка не може да се обоснове защо не 
разполага с достатъчен капацитет за 
удовлетворително изпълнение на 
задачата.

Or. en

Изменение 266
Philippe Juvin, Nora Berra
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Предложение за регламент
Член 5 — параграф 1 — алинея 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че спонсорът подава досие на 
заявлението пред една-единствена 
засегната държава членка, същата 
автоматично се определя за 
докладваща държава членка.

Or. fr

Изменение 267
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест дни след 
подаването на досието на заявлението, 
предложената за докладваща държава 
членка уведомява спонсора чрез портала 
на ЕС за следното:

2. В рамките на шест календарни дни 
след подаването на досието на 
заявлението, предложената за 
докладваща държава членка уведомява 
спонсора чрез портала на ЕС за 
следното:

Or. fr

Обосновка

Проектът за регламент следва да се основава на календарни, а не на работни дни. 
Спазването на сроковете, което е фактор за конкурентоспособността на 
европейските клинични изследвания, предполага ефективно сътрудничество между 
засегнатите държави членки. Държавите членки имат различен календар на почивни 
дни. Основаването на процедурата на работни дни ще доведе до различни срокове за 
валидиране, оценка и решение в засегнатите държави членки.

Изменение 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест дни след 
подаването на досието на 
заявлението, предложената за 
докладваща държава членка уведомява 
спонсора чрез портала на ЕС за 
следното:

2. В рамките на петнадесет дни след 
възлагането тази държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за следното:

Or. en

Обосновка

Твърде кратките срокове създават опасност държавите членки да не могат да 
прегледат внимателно документацията по оценката. Например квалифицирането на 
компютърната томография като „ниска степен на интервенция“ изисква подробна и 
старателна оценка на протокола за изследване. Според опита, натрупан от 
държавите членки в рамките на процедурата на доброволна хармонизация (VHP) за 
одобрение на многонационални клинични изпитвания, предложените срокове са твърде 
кратки и не предоставят гъвкавост на държавите членки.

Изменение 269
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, 
Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, 
Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест дни след 
подаването на досието на заявлението,
предложената за докладваща държава 
членка уведомява спонсора чрез портала 
на ЕС за следното:

2. В рамките на 14 дни след подаването 
на досието на заявлението,
предложената за докладваща държава 
членка уведомява спонсора чрез портала 
на ЕС за следното:

Or. en

Обосновка

За да се определи дали едно изследване представлява „клинично изпитване с ниска 
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степен на интервенция“, може да бъде необходимо да се извърши проверка по 
същество, която не може да приключи в рамките на 6 дни. Напр. съгласно член 2, 
параграф 3 следва да се определят условията на разрешенията за търговия с 
изпитвани лекарствени продукти и въпросът, свързан с тяхната употреба като 
стандартно лечение в засегнатата държава членка, а степента на риск и тежестта 
за субектите на изследванията трябва да се оцени. Подобна оценка може да бъде 
сложна, напр. в случая на онкологичните изпитвания, и може да изисква 
съдействието на външен експерт. Следователно за това уведомление следва да се 
осигурят 14 дни.

Изменение 270
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали тя е докладващата държава 
членка или коя от другите засегнати 
държави членки е докладващата 
държава членка;

а) коя е докладващата държава членка;

Or. en

Обосновка

Това е последващо изменение на изменението на член 5, параграф 1, подпараграф 2 
(чрез което държавите членки определят коя държава е докладващата според 
обективни критерии, определени от Комисията)

Изменение 271
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) дали клиничното изпитване наистина 
е с ниска степен на интервенция, ако 
спонсорът твърди това.

г) дали клиничното изпитване наистина 
е със средна степен или с ниска степен 
на риск, ако спонсорът твърди това.

Or. en
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Изменение 272
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква д) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) какъв е регистрационният номер на 
клиничното изпитване в портала на 
ЕС.

Or. en

Обосновка

Регистрационният номер, т.е. конкретен идентификатор, подобен на регистъра в 
съществуващата EudraCT, би улеснил повече сътрудничеството между държавите 
членки на равнището на ЕС.

Изменение 273
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, и предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване със 
средна степен или с ниска степен на 
риск, ако спонсорът твърди това, и 
предложената за докладваща държава 
членка е докладващата държава членка.

Or. en
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Изменение 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, и предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно и клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това.

Or. en

Обосновка

Съответства на изменения член 5, параграф 1.

Изменение 275
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението 

3. Когато определената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в
параграф 2, през портала на ЕС се 
подава обяснение за закъснението, 
като се посочи кога ще бъде 
представено уведомлението.
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се счита за пълно, клиничното 
изпитване се счита за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, и предложената за докладваща 
държава членка е докладващата 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Процедурата по мълчаливо разрешаване се извършва за сметка на безопасността на 
пациента, като по подразбиране се осигурява най-ниската степен на защита 
(предположение за изпитване с ниска степен на интервенция). Вместо това 
държавите членки следва да дават изрично разрешение, както е изискването в 
Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за държавите членки при неспазване на графиците 
следва да отразяват санкциите за спонсора при неспазване на графиците по член 34, 
параграф 3, подпараграф 2.

Изменение 276
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Thomas 
Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, 
Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar 
Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, и предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на 14 дни,
клиничното изпитване, за което е 
подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, и предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

Or. en
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Обосновка

Сроковете, посочени в член 5, параграф 2, са твърде кратки.

Изменение 277
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако предложената за докладваща 
държава членка установи, че 
заявлението не е пълно, че клиничното 
изпитване, за което се подава заявление, 
не попада в приложното поле на 
настоящия регламент или че 
клиничното изпитване не е с ниска 
степен на интервенция, макар това да 
се твърди от спонсора, тя уведомява 
спонсора за това чрез портала на ЕС и 
определя максимален срок от шест дни, 
в който спонсорът да вземе отношение 
или да допълни заявлението чрез 
портала на ЕС.

4. Ако предложената за докладваща 
държава членка установи, че 
заявлението не е пълно, че клиничното 
изпитване, за което се подава заявление, 
не попада в приложното поле на 
настоящия регламент или че 
клиничното изпитване не е със средна 
степен или с ниска степен на риск, 
макар това да се твърди от спонсора, тя 
уведомява спонсора за това чрез портала 
на ЕС и определя максимален срок от 
шест дни, в който спонсорът да вземе 
отношение или да допълни заявлението 
чрез портала на ЕС.

Or. en

Изменение 278
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 

Ако определената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
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заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се
счита за попадащо в приложното 
поле на настоящия регламент и за 
клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, а предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

заявление, определената държава 
членка представя обяснение през 
портала на ЕС, като посочва кога ще 
бъде представено уведомлението.

Or. en

Обосновка

Процедурата по мълчаливо разрешаване се извършва за сметка на безопасността на 
пациента, като по подразбиране се осигурява най-ниската степен на защита 
(предположение за изпитване с ниска степен на интервенция). Вместо това 
държавите членки следва да дават изрично разрешение, както е изискването в 
Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за държавите членки при неспазване на графиците 
следва да отразяват санкциите за спонсора при неспазване на графиците по член 34, 
параграф 3, подпараграф 2.

Изменение 279
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата държава 
членка.

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а)—г), в срок от 
14 дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата държава 
членка.
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Or. sl

Изменение 280
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата държава 
членка.

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
седем дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Сроковете, посочени в член 5, параграф 4, са твърде кратки.

Изменение 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
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в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата 
държава членка.

в параграф 2, букви а) — г) в срок от 
пет дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това.

Or. en

Обосновка

Съответства на изменения член 5, параграф 1. Твърде кратките срокове създават 
опасност държавите членки да не могат да прегледат внимателно документацията 
по оценката. Например квалифицирането на компютърната томография като „ниска 
степен на интервенция“ изисква подробна и старателна оценка на протокола за 
изследване. Според опита, натрупан от държавите членки в рамките на процедурата 
на доброволна хармонизация за одобрение на многонационални клинични изпитвания, 
предложените срокове са твърде кратки и не предоставят гъвкавост на държавите 
членки.

Изменение 282
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване със средна степен или с 
ниска степен на риск, ако спонсорът 
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това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата държава 
членка.

твърди това, а предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

Or. en

Изменение 283
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен в 
съответствие с параграф 2, е датата на 
валидиране на заявлението. Ако 
спонсорът не е уведомен, датата на 
валидиране е последният ден от срока, 
посочен в параграфи 2 и 4.

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен в 
съответствие с параграф 2, е датата на 
допустимост на заявлението. Ако 
спонсорът не е уведомен, датата на 
допустимост е последният ден от 
срока, посочен в параграфи 2 и 4.
(Изменението, което заменя израза 
„дата на валидиране“ с „дата на 
допустимост“, се прилага за целия 
текст. Ако то бъде прието, следва да 
се направят съответните промени в 
целия текст.)

Or. fr

Обосновка

„Дата на валидиране“ следва да се замени с „дата на допустимост“ с цел по-доброто 
разбиране на процедурата като цяло. Изменението, което заменя израза „дата на 
валидиране“ с „дата на допустимост“, се прилага за целия текст. Ако то бъде 
прието, следва да се направят съответните промени в целия текст.

Изменение 284
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен в 
съответствие с параграф 2, е датата на 
валидиране на заявлението. Ако 
спонсорът не е уведомен, датата на 
валидиране е последният ден от 
срока, посочен в параграфи 2 и 4.

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен в 
съответствие с параграф 2, е датата на 
валидиране на заявлението.

Or. en

Обосновка

Последващо изменение на изменението на член 5, параграф 3 и член 5, параграф 4, 
алинея 3.

Изменение 285
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен в 
съответствие с параграф 2, е датата на 
валидиране на заявлението. Ако 
спонсорът не е уведомен, датата на 
валидиране е последният ден от 
срока, посочен в параграфи 2 и 4.

5. За целите на настоящата глава датата, 
на която спонсорът е уведомен, че 
досието на заявлението за клинично 
изпитване е пълно в съответствие с 
параграф 2 или 4, е датата на 
валидиране на заявлението.

Or. en

Изменение 286
Alda Sousa

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

5а. Докладът за оценка се представя 
чрез портала на ЕС и е публично 
достъпен.

Or. en

Обосновка

Докладът за оценка се оповестява публично, за да се създаде доверие в обществото 
към процеса по издаване на разрешение.

Изменение 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5б. Всяка засегната държава членка 
има свободата да избира елементите 
от част І и част ІІ, които да бъдат 
оценени от комитет по етика.

Or. fr

Изменение 288
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – точка i) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) очакваните терапевтични ползи и 
ползи за общественото здраве, като се 
вземе под внимание всеки от следните 
аспекти:

i) очакваните терапевтични ползи и 
ползи за общественото здраве, 
включително очакваните ползи за 
субектите, като се вземе под внимание 
всеки от следните аспекти:

Or. en



AM\929471BG.doc 65/88 PE506.159v02-00

BG

Изменение 289
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– значимост на клиничното изпитване, 
като се вземе предвид съществуващото 
научно познание и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на пазара 
на лекарствени продукти;

– значимост на клиничното изпитване, 
включително като се гарантира, че 
групите субекти, които участват в 
изпитванията, са представителни за 
популацията, която ще бъде лекувана, 
от гледна точка на възраст, години и 
дали субектите са здрави, дали са 
доброволци или пациенти и като се 
вземе предвид съществуващото научно 
познание, най-добрата доказана 
интервенция и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на пазара 
на лекарствени продукти;

Or. en

Обосновка

Изменението се базира на изменението на докладчика, но гарантира, че при оценката 
на уместността на изпитването в част I от процедурата по оценяване се вземат под 
внимание възрастта, пола, здравето, вида на субекта и най-добрата доказана 
интервенция.

Изменение 290
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– значимост на клиничното изпитване, – значимост на клиничното изпитване, 
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като се вземе предвид съществуващото 
научно познание и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на пазара 
на лекарствени продукти;

която гарантира, че групите субекти, 
които участват в изпитванията са 
представителни за популацията, 
включително за жените и 
възрастните хора, която ще бъде 
лекувана, и като се вземе предвид 
съществуващото научно познание и 
дали клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешаването на пускането 
на пазара на лекарствени продукти;

Or. en

Изменение 291
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– значимост на клиничното изпитване, 
като се вземе предвид съществуващото 
научно познание и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на пазара 
на лекарствени продукти;

– значимост на клиничното изпитване, 
която гарантира, че участниците в 
изпитването са представителни за 
целевото за лекарствения продукт 
население и като се вземе предвид 
съществуващото научно познание и 
дали клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешаването на пускането 
на пазара на лекарствени продукти;

Or. en

Изменение 292
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– значимост на клиничното изпитване, 
като се вземе предвид съществуващото 
научно познание и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на пазара 
на лекарствени продукти;

– значимост на клиничното изпитване, 
която гарантира, че групата 
съответства на целевото население, 
което ще бъде лекувано, и като се 
вземе предвид съществуващото научно 
познание и дали клиничното изпитване 
е било препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешаването на пускането 
на пазара на лекарствени продукти;

Or. en

Изменение 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването, методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки) и разпространението 
на състоянието, особено за редки 
болести (които засягат не повече от 
5 на 10 000 души) и свръхредки 
болести (които отговарят на праг на 
разпространение от не повече от 1 на 
50 000 души).

Or. en

Обосновка

При редки болести трудността за провеждане на клинично изпитване е свързана по-
често с малкия брой пациенти за всяка болест и тяхната географска разпръснатост.
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Изменение 294
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат
статистическите подходи, формата 
на изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат
подходящите статистически
подходи, най-актуалната форма на 
клинично изпитване и методология 
(включително, когато е уместно,
размерът на извадката, позволяващ 
стратифициран анализ по възраст и
пол и рандомизацията, компаратора и 
крайните точки); степента, в която 
клиничното изпитване засяга 
проблемите, определени като 
приоритетни от пациентите 
(включително степента и 
естеството на участие на пациента 
в планирането на изпитването);

Or. en

Обосновка

Предложеното стратифициране може не винаги да бъде приложимо (напр. 
изпитването се извършва специално за възрастното население); освен това от 
методологическа гледна точка броят фактори, които могат да се използват за 
стратифициране, не е неограничен. Често статистите трябва да правят избор 
между потенциални фактори за стратифициране, които могат да включват също и 
биомаркери или предишни лечения и др. Предлагаме да се добави „когато е уместно“, 
за да се гарантира гъвкавост при подходяща обосновка.

Изменение 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, базирани на предварително 
определени основни параметри за 
резултат, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
предварително определените 
подгрупи, позволяващ стратифициран 
анализ по възраст и пол и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

Or. en

Обосновка

Важно е основните параметри за резултат да се определят предварително, за да се 
избегне манипулиране на констатациите. 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. Подгрупите трябва да се определят предварително, 
за да се гарантира правилно тълкуване и използване на данните.

Изменение 296
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката за 
целеви групов анализ и рандомизацията, 
компаратора и крайните точки);

Or. en



PE506.159v02-00 70/88 AM\929471BG.doc

BG

Изменение 297
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 1 — буква а) — подточка i) — тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

– надеждността и устойчивостта на 
данните, очаквани от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки);

Or. fr

Обосновка

„Получени данни“ следва да се замени с „очаквани данни“, понеже на етапа на оценка 
тези данни все още не са известни.

Изменение 298
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– характеристиките на интервенцията в 
сравнение с нормалната клинична 
практика;

– характеристиките на интервенцията в 
сравнение с условията по член 32 от 
Декларацията от Хелзинки;

Or. en

Изменение 299
Zofija Mazej Kukovič
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– риска за здравето на субекта, 
произтичащ от заболяването, за чието 
лечение се изследва изпитваният 
лекарствен продукт;

– риска за умственото или 
физическото здраве на субекта, 
произтичащ от заболяването, за чието 
лечение се изследва изпитваният 
лекарствен продукт;

Or. sl

Изменение 300
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) – тире 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– животозастрашаващите и 
инвалидизиращи последици от някои 
заболявания, като някои редки и 
свръхредки болести, за които 
съществуват ограничени 
възможности за лечение;

Or. en

Обосновка

При редки болести трудността за провеждане на клинично изпитване е свързана по-
често с малкия брой пациенти за всяка болест и тяхната географска разпръснатост.

Изменение 301
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – алинея 1a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При оценката на аспектите, 
обхванати в подточки i) и ii), 
докладващата държава членка взема 
под внимание групите от 
населението, които ще бъдат 
проучвани.

Or. en

Обосновка

Особеностите на определени групи от населението (според пола, възрастта и др.) 
могат да се отнасят и до аспекти като значимостта или до рисковете и 
неудобствата за субекта, посочени в подточка ii). Поради това се предлага да се 
разшири обхватът на тази разпоредба и да се вземат предвид различните групи от 
населението при оценяването на всички елементи, посочени в подточки i) и ii).

Изменение 302
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) адекватността на предложението 
за процеса по съгласие и одобрение 
съгласно глава V;

Or. en

Изменение 303
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) съответствие с изискванията за 
информирано съгласие, посочени в 
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глава V;

Or. en

Изменение 304
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква гв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) съответствие с 
Директива 95/46/ЕО;

Or. en

Изменение 305
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладващата държава членка 
изготвя доклад за оценка. Оценката на 
аспектите, посочени в параграф 1, 
съставляват част I от доклада за оценка.

2. Докладващата държава членка 
изготвя доклад за оценка. 
Едновременно с това засегнатата 
държава членка оценява етичните 
аспекти от параграф 1. Оценката на 
аспектите, посочени в параграф 1, 
съставляват част I от доклада за оценка, 
който включва оценката на
етичните аспекти, предоставена от 
държавите членки, участващи в 
процедурата.

Or. en

Обосновка

Етичните аспекти в част I не могат да бъдат отделени от оценката като цяло.
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Изменение 306
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 4 — алинея 1 — встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки чрез портала на 
Европейския съюз, посочен в член 77 
от настоящия регламент, в рамките 
на следните срокове:

Or. fr

Изменение 307
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 (нова) и алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Датата на оценката за целите на 
настоящата глава е датата, на 
която докладът за оценка се 
представя на останалите засегнати 
държави членки, а датата на 
докладване е датата, на която 
окончателният доклад за оценка се 
представя на спонсора и на 
останалите засегнати държави 
членки.

4. Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове, които включват срокове за 
първоначална и за съвместна оценка и 
за консолидиране на окончателния 
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доклад:

Or. en

Обосновка

Процесът по оценяване трябва да се структурира по начин, който позволява 
докладващата държава членка да извършва първоначална оценка, която се изпраща до 
всички засегнати държави членки, които след това могат да коментират (съвместна 
оценка); и който дава достатъчно време за докладващата държава членка да включи 
коментари от засегнатите държави членки (консолидиране). Чрез този процес се 
избягва дублирането на оценката от страна на докладващата държава членка и на 
засегнатите държави членки и така се уточнява ролята на докладващата държава 
членка.

Изменение 308
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

4. Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове, в рамките на които 
засегнатите държави членки също са 
длъжни да представят на 
участващите страни своите 
коментари относно етичните 
аспекти:

Or. en

Обосновка

Засегнатите държави членки са длъжни да дадат своя принос към докладващата 
държава членка по етичните въпроси

Изменение 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

4. Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
който вече съдържа мненията на 
съответния комитет по етика, на 
спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете, за да се предостави време за истинска 
оценка от страна на засегнатите субекти в докладващата държава членка и между 
всички засегнати държави членки, тъй като те са приканени да коментират, преди 
докладващата държава членка да изпрати оценката си на спонсора.

Изменение 310
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 4 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
25 дни, но не по-рано от 15 дни след 
получаване на успешно валидирано 
заявление;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете за подаване на част I от доклада от 
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оценката в съответствие с член 14, параграф 2 от предложения регламент, за да се 
гарантира ефективна оценка на досието на заявлението и на коментарите от 
засегнатите държави членки. В букви а) — в) следва да се прилага времето за 
получаване на успешно валидирано заявление. Необходими са минимални периоди за 
преглед, за да се гарантира, че засегнатите държави членки разполагат с 
достатъчно време, за да участват в оценката на приемливостта съгласно член 6, 
параграф 5.

Изменение 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 4 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
20 дни от датата на валидиране;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете, за да се предостави време за истинска 
оценка от страна на засегнатите субекти в докладващата държава членка и между 
всички засегнати държави членки, тъй като те са приканени да коментират преди 
докладващата държава членка да изпрати оценката си на спонсора.

Изменение 312
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 — параграф 4 — алинея 1 — буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на риск и клинични изпитвания 
със средна степен на риск, в които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени с публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение — в срок от 10 дни 
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от датата на валидиране;

Or. en

Обосновка

Изпитванията с ниска степен на риск (но не и тези със средна степен на риск) следва 
да бъдат оценявани по-бързо, тъй като оценяването по част I следва да набляга върху 
протокола (данните за продукта вече са налични). Това може да се счита за стимул 
за държавите членки, за да разчитат на комитетите по етика за оценяването на 
протокола например само чрез уведомление до компетентния орган, тъй като 
продуктът се използва в рамките на своето лицензирано показание.

Изменение 313
Peter Liese, Anne Delvaux, Jolanta Emilia Hibner, Alda Sousa, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug, Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 35 дни, но не 
по-рано от 20 дни след получаване на 
успешно валидирано заявление;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете за подаване на част I от доклада от 
оценката в съответствие с член 14, параграф 2 от предложения регламент, за да се 
гарантира ефективна оценка на досието на заявлението и на коментарите от 
засегнатите държави членки. В букви а) — в) следва да се прилага времето за 
получаване на успешно валидирано заявление. Необходими са минимални периоди за 
преглед, за да се гарантира, че засегнатите държави членки разполагат с 
достатъчно време, за да участват в оценката на приемливостта съгласно член 6, 
параграф 5.
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Изменение 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 35 дни от 
датата на валидиране;

Or. en

Изменение 315
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
риск и клинични изпитвания със 
средна степен на риск, в които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени с публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение — в срок от 25 дни 
от датата на валидиране;

Or. en

Обосновка

Изпитванията с ниска степен на риск (но не и тези със средна степен на риск) следва 
да бъдат оценявани по-бързо, тъй като оценяването по част I следва да набляга върху 
протокола (данните за продукта вече са налични). Това може да се счита за стимул 
за държавите членки, за да разчитат на комитетите по етика за оценяването на 
протокола например само чрез уведомление до компетентния орган, тъй като 
продуктът се използва в рамките на своето лицензирано показание.
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Изменение 316
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за 
модерна терапия — в рамките на 
30 дни от датата на валидиране.

заличава се

Or. en

Обосновка

„Изпитваните лекарствени продукти за модерна терапия“ варират по отношение на 
нашето разбиране и познания по медицинската професия, регулаторните органи и 
индустрията. Много модерни терапии, използвани с десетилетия, вече не са актуални 
и следва да не изискват допълнително време за оценяване. Като цяло следва да не се 
изисква допълнителен график за модерните терапии. Държавите членки могат да 
изискват допълнителна информация, ако считат, че за модерната терапия е 
необходимо да се разгледа допълнително

Изменение 317
Peter Liese, Anne Delvaux, 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, Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 30 дни от 
датата на валидиране.

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 40 дни, но не 
по-рано от 30 дни след получаване на 
успешно валидирано заявление.

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете за подаване на част I от доклада от 
оценката в съответствие с член 14, параграф 2 от предложения регламент, за да се 
гарантира ефективна оценка на досието на заявлението и на коментарите от 
засегнатите държави членки. В букви а) — в) следва да се прилага времето за 
получаване на успешно валидирано заявление. Необходими са минимални периоди за 
преглед, за да се гарантира, че засегнатите държави членки разполагат с 
достатъчно време, за да участват в оценката на приемливостта съгласно член 6, 
параграф 5.

Изменение 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 30 дни от 
датата на валидиране.

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 45 дни от 
датата на валидиране.

Or. en

Обосновка

Необходими са по-дълги срокове, за да се осигури достатъчно време за извършване на 
точна оценка от страна на съответните държави членки, в това число на техните 
комитети по етика. Освен това, ако съответните държави членки не успеят да 
дадат навреме становището си по част II от заявлението за разрешение, под 
внимание се взема оценката на част I (извършена от докладващите държави членки), 
като се изключи възможността съответните държави членки да откажат 
разрешение за клиничното изпитване на тяхна територия на основание на анализ на 
част II (незачитане на важни етични аспекти).

Изменение 319
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата глава, датата на 
оценката е датата, на която докладът за 
оценка се представя на спонсора и на 
останалите заинтересовани държави 
членки.

За целите на настоящата глава, датата на 
оценката е датата, на която докладът за 
оценка се представя на спонсора и на 
останалите заинтересовани държави 
членки. Считано от тази дата,
докладът за оценка е достъпен в 
портала на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
съобщи на докладващата държава 
членка съображения, имащи връзка с 
прилагането. Докладващата държава 
членка взема надлежно предвид тези 
съображения.

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
съобщи на докладващата държава 
членка съображения, имащи връзка с 
прилагането. Докладващата държава 
членка взема надлежно предвид тези 
съображения и ги документира в 
доклада за оценка. Ако докладът за 
оценка на докладващата държава 
членка се отклонява от 
съображенията на засегнатите 
държави членки, причините за това 
се излагат в него.

Or. en

Обосновка

Тъй като в част І от доклада за оценка се разглеждат важни етични аспекти, които 
съгласно съображения 6 и 12 се уреждат от самите засегнати държави членки, би 
било за предпочитане да се вземе решение с консенсус от всички засегнати държави 
членки в част І от доклада за оценка. Ако докладващата държава членка се отклонява 
в своя доклад за оценка от съображенията на засегнатите държави членки, следва да 
бъдат обяснени причините за това.
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Изменение 321
Peter Liese, Anna Rosbach, Anne Delvaux, 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
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
съобщи на докладващата държава 
членка съображения, имащи връзка с 
прилагането. Докладващата държава 
членка взема надлежно предвид тези 
съображения.

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
съобщи на докладващата държава 
членка съображения, имащи връзка с 
прилагането. Докладващата държава 
членка взема надлежно предвид тези 
съображения и ги документира в 
доклада за оценка. Ако докладът за 
оценка на докладващата държава 
членка се отклонява от 
съображенията на засегнатите 
държави членки, тя излага причините 
за това отклонение в доклада за 
оценка.

Or. en

Обосновка

Тъй като част І от доклада за оценка засяга важни етични аспекти, които съгласно 
съображения 6 и 12 се уреждат от самите засегнати държави членки, би било за 
предпочитане да се вземе решение с консенсус от всички засегнати държави членки в 
част І от доклада за оценка. Ако докладващата държава членка се отклонява в своя 
доклад за оценка от съображенията на засегнатите държави членки, от нея следва 
най-малкото да се изисква да обясни причините за това отклонение. В доклада за 
оценката вземането на решения следва да бъде представено прозрачно.

Изменение 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Докладите за оценка се 
представят чрез портала на ЕС в 
базата данни на ЕС и се оповестяват 
публично.

Or. en

Обосновка

Докладът за оценка се оповестява публично, за да се създаде доверие в обществото 
към процеса по даване на разрешение.

Изменение 323
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Единствено и само докладващата 
държава членка, може, между датата 
на валидирането и датата на оценката, 
да поиска допълнителни разяснения 
от спонсора, като се отчитат
съображенията, посочени в параграф 5.

6. Между датата на валидирането и 
датата на оценката единствено и само 
докладващата държава членка може, 
въз основа на свои собствени 
съображения и на съображенията на 
засегнатите държави членки, 
посочени в параграф 5, да поиска 
допълнителни разяснения от 
спонсора.

Or. fr

Обосновка

Настоящото изменение няма за цел да измени по същество разпоредбите, 
предложени от Комисията. То цели да направи по-разбираем френския превод.

Изменение 324
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения, докладващата държава 
членка може да преустанови 
отчитането на срока, посочен в 
параграф 4, за най-много 10 дни за 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция и за срок от максимум 
20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения, докладващата държава 
членка може да удължи отчитането на 
срока, посочен в параграф 4, за най-
много 20 дни за клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция и за срок 
от максимум 30 дни за изпитвания, 
различни от клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция.

Or. en

Обосновка

Графикът следва да предоставя достатъчно време за съвместна оценка и 
консолидиране на отговорите на въпросите, получени от спонсора. Тъй като срокът 
за съвместната оценка на допълнителните разяснения е включен в разширения график 
(20 или 30 дни), общият график във връзка с процедурата за разрешение не се променя 
съществено.

Изменение 325
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения, докладващата държава 
членка може да преустанови отчитането 
на срока, посочен в параграф 4, за най-
много 10 дни за клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция и за срок 
от максимум 20 дни за изпитвания, 
различни от клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция.

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения, докладващата държава 
членка може да преустанови отчитането 
на срока, посочен в параграф 4, за най-
много 10 дни за клинични изпитвания с 
ниска степен на риск и клинични 
изпитвания със средна степен на риск 
чрез режими на лечение, подкрепени 
от публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение и за
срок от максимум 20 дни за изпитвания, 
различни от клинични изпитвания с 
ниска степен на риск и клинични 
изпитвания със средна степен на риск 
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чрез режими на лечение, подкрепени 
от публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение.

Or. en

Обосновка

Ускорена процедура за изпитвания с ниска степен на риск (вж. изменение 8).

Изменение 326
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на получаването на тези 
допълнителни разяснения, 
докладващата държава членка може да 
преустанови отчитането на срока, 
посочен в параграф 4, за не повече от 
10 дни за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция и за не повече от 
20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

За целите на получаването на тези 
допълнителни разяснения, 
докладващата държава членка може да 
преустанови отчитането на срока, 
посочен в параграф 4, за не повече от 
10 дни за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция и за не повече от 
20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция. Докладващата държава 
членка уведомява спонсора за 
преустановяването на отчитането 
на срока посредством европейския 
портал.

Or. fr

Изменение 327
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако след получаването на След получаването на допълнителните 



AM\929471BG.doc 87/88 PE506.159v02-00

BG

допълнителните разяснения 
оставащият срок за представянето 
на част I от доклада за оценка е по-
малко от три дни при клинични 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция и по-малко от пет дни 
за клинични изпитвания, различни от 
тези с ниска степен на интервенция, 
този срок се удължава съответно на 
три и пет дни.

разяснения в срок до 2 дни преди 
датата на докладването засегнатите 
държави членки съобщават на 
докладващата държава членка всички 
евентуални съображения. 
Докладващата държава членка взема 
предвид тези съображения при 
окончателното изготвяне на доклада 
за оценка. Срокът за съвместната 
оценка и за консолидирането на 
допълнителните разяснения от 
страна на засегнатите държави 
членки и на докладващата държава 
членка е не по-кратък от 15 дни за 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция и от 20 дни за 
изпитвания, различни от клинични 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

Or. en

Обосновка

Процесът за оценка на допълнителните разяснения следва да отразява процеса за 
съвместна оценка на заявлението. Така също се осигурява достатъчно време 
докладващата държава членка да направи първоначална оценка, както и достатъчно 
време за съвместната оценка и консолидиране.

Изменение 328
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 5a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладващата държава членка може 
да удължи срока, посочен в 
параграфи 4 и 6, с още 60 дни за 
изпитвания, включващи лекарствени 
продукти за модерна терапия или 
други нови терапии, с цел извършване 
на консултации с експертни 
комитети.
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Or. en

Обосновка

Важно е в графиците да се предостави достатъчно време за държавите членки, 
когато е необходимо, да получават експертен принос към процеса по оценка на 
лекарствени продукти за модерна терапия или други нови терапии. Това е възможно 
съгласно действащата директива.

Изменение 329
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Ако докладващата държава членка 
не представи своя доклад за оценка в 
рамките на сроковете, предвидени в 
параграфи 4, 6 и 7, част I от 
клиничното изпитване се счита за 
приета от докладващата държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

Тук следва да се припомни, че настоящият проект за европейски регламент се 
основава на принципа на мълчаливо одобрение, въведен от Директива 2001/20/ЕО. 
Съблюдаването на този принцип е необходимо, тъй като то ще позволи да се 
гарантира спазването на сроковете, които са от съществено значение за 
осигуряването не само на бърз достъп до иновативни методи на лечение, но също за 
запазването на конкурентоспособността на европейските клинични изследвания.


