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Poprawka 181
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
badań klinicznych prowadzonych w Unii.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do 
wszystkich badań klinicznych 
prowadzonych w Unii.

Or. fr

Poprawka 182
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) „badanie biomedyczne”: każde badanie 
z udziałem ludzi, mające na celu:

(1) „badanie kliniczne”: każde badanie z 
udziałem ludzi, mające na celu:

(Poprawka horyzontalna dotycząca całego 
tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian.)

Or. en

Uzasadnienie

Nowe definicje są zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia w praktyce, ponieważ lekarze 
stosują je wymiennie w odniesieniu do tej samej koncepcji. Zgodnie z najbardziej precyzyjną 
zasadą „badanie biomedyczne” jest „obserwacją”, a „interwencja” należałaby o kategorii 
„badania klinicznego”.

Poprawka 183
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, 
farmakologicznych lub innych 
farmakodynamicznych skutków jednego 
lub większej liczby produktów 
leczniczych;

a) odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, 
farmakokinetycznych lub 
farmakodynamicznych skutków jednego 
lub większej liczby produktów 
leczniczych;

Or. fr

Poprawka 184
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) zbadanie wchłaniania, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania jednego lub 
większej liczby produktów leczniczych;

c) zbadanie resorpcji, dystrybucji, 
metabolizmu i wydalania jednego lub 
większej liczby produktów leczniczych;

Or. fr

Poprawka 185
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – litera ca (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) przeprowadzenie badań 
bezpieczeństwa i skuteczności produktu 
leczniczego po wydaniu pozwolenia w 
przypadku produktu leczniczego 
dopuszczonego do obrotu w ciągu 
ostatnich 10 lat;

Or. en
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Uzasadnienie

W niektórych przypadkach (choroby rzadkie i leczenie raka) pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu są wydawane, gdy nie są dostępne wystarczające dowody świadczące o skuteczności i 
bezpieczeństwie, co wymaga przeprowadzenia badań skuteczności i bezpieczeństwa po 
wydaniu pozwolenia w celu ukończenia oceny. Badania te powinny wchodzić w zakres 
definicji badania klinicznego i w zakres rozporządzania. Pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu (zgodnie z art. 24 dyrektywy 2001/83/WE) podlega przeglądowi po 5 latach i jest 
uznawane za bezterminowe dopiero po co najmniej 10 latach.

Poprawka 186
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „badanie kliniczne”: badanie 
biomedyczne spełniające którykolwiek z 
następujących warunków:

skreślony

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;
b) według protokołu badania 
biomedycznego badane produkty lecznicze 
nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;
e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania;
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Or. en

Uzasadnienie

Nowe definicje są zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia w praktyce, ponieważ lekarze 
stosują je wymiennie w odniesieniu do tej samej koncepcji. Zgodnie z najbardziej precyzyjną 
zasadą „badanie biomedyczne” jest „obserwacją”, a „interwencja” należałaby o kategorii 
„badania klinicznego”.

Poprawka 187
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu w żadnym państwie 
członkowskim;

Or. en

Poprawka 188
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;

a) nie istnieje pozwolenie na dopuszczenie 
do obrotu badanych produktów 
leczniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka W celu wprowadzenia spójności i precyzji.

Poprawka 189
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 190
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania 
biomedycznego badane produkty lecznicze 
nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa
członkowskiego;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze nie są 
stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
ani pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
wydanego przez Komisję;

Or. en

Uzasadnienie

Badanie biomedyczne jest terminem nadrzędnym wobec badania klinicznego i 
nieinterwencyjnego badania klinicznego. W lit. b) właściwym terminem jest badanie kliniczne, 
biorąc pod uwagę, że badane produkty lecznicze nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Należy dodać Komisję Europejską w przypadku 
produktów leczniczych objętych zakresem scentralizowanej procedury, biorąc pod uwagę, że 
Komisja posiada kompetencje na podstawie oceny EMA.

Poprawka 191
Erik Bánki
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest harmonizacja przepisów dotyczących badań klinicznych, a odwołanie do 
zwykłej praktyki klinicznej państw członkowskich nie jest z nim zgodne. Ponadto bardzo 
trudno jest określić, co rozumie się pod pojęciem zwykłej praktyki.

Poprawka 192
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 193
Philippe Juvin



AM\929471PL.doc 9/86 PE506.159v02-00

PL

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;

d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest zawarta w 
protokole badania;

Or. fr

Uzasadnienie

W tym przypadku sformułowanie zawarte we wniosku Komisji jest stosunkowo niejasne. W 
przeciwieństwie do badań o niskim stopniu interwencji, w badaniach klinicznych decyzja o 
przepisaniu produktu leczniczego jest zawarta w protokole badania; w badaniach o niskim 
stopniu interwencji przepisanie produktu leczniczego jest kwestią sposobu leczenia, a nie 
badania.

Poprawka 194
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;

d) decyzja o zastosowaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania klinicznego;

Or. en

Uzasadnienie

W badaniach klinicznych kosztów badanych produktów leczniczych nie ponoszą uczestnicy, a 
zatem „przepisanie” nie jest właściwym terminem.

Poprawka 195
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera e



PE506.159v02-00 10/86 AM\929471PL.doc

PL

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest harmonizacja przepisów dotyczących badań klinicznych, a odwołanie do 
zwykłej praktyki klinicznej państw członkowskich nie jest z nim zgodne. Ponadto termin 
„monitorowanie” wydaje się w tym kontekście nieodpowiedni, ponieważ celem badań 
klinicznych nie jest obserwacja uczestników, lecz interwencja.

Poprawka 196
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania;

e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania, chyba że dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania stwarzają najwyżej 
minimalne dodatkowe ryzyko lub 
obciążenie dla bezpieczeństwa 
uczestników w porównaniu ze zwykłą 
praktyką kliniczną w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zastosowania medycyny faktycznie dostosowanej do indywidualnych potrzeb istotne są 
badania międzynarodowe. Podkreśla to konieczność gromadzenia ludzkich próbek 
biologicznych i danych medycznych w populacji pacjentów podlegających danemu sposobowi 
leczenia. W tym kontekście pacjenci są leczeni lekiem zgodnie z pozwoleniem na dopuszczenie 
go do obrotu lub zwykłą praktyką, lecz może zachodzić konieczność oddania przez nich jednej 
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lub kilku dodatkowych próbek krwi, które nie są objęte zwykłą praktyką. Badań takich nie 
należy określać mianem „badań klinicznych”.

Poprawka 197
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2a) „badanie o średnim stopniu ryzyka”:
badanie kliniczne dotyczące badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu badania są dopuszczone do 
obrotu lub są stosowane poza warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
Ich zastosowanie:
a) albo jest uzasadnione wystarczającymi 
opublikowanymi dowodami i/lub 
wytycznymi dotyczącymi standardowego 
sposobu leczenia,
b) albo nie jest uzasadnione 
wystarczającymi opublikowanymi 
dowodami i/lub wytycznymi dotyczącymi 
standardowego sposobu leczenia.
Dodatkowe procedury diagnostyczne lub 
procedury monitorowania stwarzają 
najwyżej minimalne dodatkowe ryzyko lub 
obciążenie dla bezpieczeństwa 
uczestników w porównaniu ze zwykłą 
praktyką kliniczną w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Stratyfikacja ta opiera się wyłącznie na stanie zaawansowania procedury udzielania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego oraz ryzyku 
związanym z procedurami diagnostycznymi. Podkreśla ona różnicę między dwiema 
odmiennymi sytuacjami: badaniem o niskim stopniu ryzyka, jeżeli badany produkt leczniczy 
jest stosowany zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, a badaniem o średnim stopniu 
ryzyka, jeżeli dopuszczony do obrotu badany produkt leczniczy jest stosowany poza 
wskazaniami rejestracyjnymi.
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Poprawka 198
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji”: badanie kliniczne spełniające 
wszystkie następujące warunki:

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
ryzyka”: badanie kliniczne niesie ze sobą 
niskie ryzyko jeśli, biorąc pod uwagę 
charakter i zakres interwencji, można 
oczekiwać, że będzie ono miało najwyżej 
bardzo niewielki i przejściowy wpływ na 
zdrowie uczestnika.
Badanie kliniczne o niskim stopniu ryzyka 
spełnia wszystkie następujące warunki:
(Poprawka dotycząca zastąpienia 
wyrażenia „badanie kliniczne o niskim 
stopniu interwencji” wyrażeniem „badanie 
kliniczne o niskim stopniu ryzyka” ma 
zastosowanie do całego dokumentu. Jeśli 
zostanie przyjęta, konieczne będą zmiany w 
całej treści dokumentu.)

Or. fr

Uzasadnienie

Preferowanym rozwiązaniem jest zdefiniowanie drugiej kategorii badań na podstawie 
poziomu ryzyka dla danego uczestnika niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z 
głównym celem wniosku dotyczącego rozporządzenia, którym jest opracowanie podejścia 
opartego na ryzyku. Należałoby również dostosować przepisy rozporządzenia do przepisów 
konwencji z Oviedo, ratyfikowanej przez szereg państw członkowskich UE, której art. 17 
ustanawia koncepcję „minimalnego ryzyka”.

Poprawka 199
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji”: badanie kliniczne spełniające 
wszystkie następujące warunki:

(3) „badanie biomedyczne o niskim stopniu 
interwencji”: badanie kliniczne spełniające 
wszystkie następujące warunki:
(Poprawka horyzontalna dotycząca całego 
tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian.)

Or. en

Uzasadnienie

Przedstawione definicje „badania klinicznego” i „badania klinicznego o niskim stopniu 
interwencji” są wzajemnie sprzeczne (por. pkt (2) ppkt 2 i 3 oraz pkt (3) ppkt 2 i 3). W 
związku z tym „badania klinicznego o niskim stopniu interwencji” nie można zaproponować 
jako podkategorii „badania klinicznego”, jak wynika z tekstu. Są to natomiast definicje 
wzajemnie się uzupełniające. W celu zachowania pewności prawa należy dokonać wyraźnego 
rozróżnienia.

Poprawka 200
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji”: badanie kliniczne spełniające 
wszystkie następujące warunki:

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
ryzyka”: badanie kliniczne spełniające 
wszystkie następujące warunki:
(Poprawka horyzontalna dotycząca całego 
tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian.)

Or. en

Uzasadnienie

Stratyfikacja ta opiera się wyłącznie na stanie zaawansowania procedury udzielania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego oraz ryzyku 
związanym z procedurami diagnostycznymi. Podkreśla ona różnicę między dwiema 
odmiennymi sytuacjami: badaniem o niskim stopniu ryzyka, jeżeli badany produkt leczniczy 
jest stosowany zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, a badaniem o średnim stopniu 
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ryzyka, jeżeli dopuszczony do obrotu badany produkt leczniczy jest stosowany poza 
wskazaniami rejestracyjnymi.

Poprawka 201
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu i badane zgodnie z 
pozwoleniem na ich dopuszczenie do 
obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Stratyfikacja ta opiera się wyłącznie na stanie zaawansowania procedury udzielania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego oraz ryzyku 
związanym z procedurami diagnostycznymi. Podkreśla ona różnicę między dwiema 
odmiennymi sytuacjami: badaniem o niskim stopniu ryzyka, jeżeli badany produkt leczniczy 
jest stosowany zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, a badaniem o średnim stopniu 
ryzyka, jeżeli dopuszczony do obrotu badany produkt leczniczy jest stosowany poza 
wskazaniami rejestracyjnymi.

Poprawka 202
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) istnieje pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu badanych produktów leczniczych;

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka W celu wprowadzenia spójności i precyzji.
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Poprawka 203
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu od ponad 10 lat;

Or. en

Uzasadnienie

Wraz z dodaniem tekstu w art. 2 (akapit drugi punkt 1 litera c) (nowa)) uniemożliwia to 
zaliczenie badań skuteczności i bezpieczeństwa po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu do kategorii badań o niskim stopniu interwencji, ponieważ badania te nie byłyby 
przeprowadzane na produktach leczniczych, co do których wydano bezterminowe pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu (zgodnie z art. 24 
dyrektywy 2001/83/WE) podlega przeglądowi po 5 latach i jest uznawane za bezterminowe 
dopiero po co najmniej 10 latach.

Poprawka 204
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. en

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej.)

Poprawka 205
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) badane produkty lecznicze lub placebo 
są dopuszczone do obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Bez wprowadzenia zmian niemożliwe będzie prowadzenie badań o niskim stopniu interwencji 
z zastosowaniem placebo.

Poprawka 206
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Stratyfikacja ta opiera się wyłącznie na stanie zaawansowania procedury udzielania 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu badanego produktu leczniczego oraz ryzyku 
związanym z procedurami diagnostycznymi. Podkreśla ona różnicę między dwiema 
odmiennymi sytuacjami: badaniem o niskim stopniu ryzyka, jeżeli badany produkt leczniczy 
jest stosowany zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi, a badaniem o średnim stopniu 
ryzyka, jeżeli dopuszczony do obrotu badany produkt leczniczy jest stosowany poza 
wskazaniami rejestracyjnymi.
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Poprawka 207
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich lub w państwach 
członkowskich, które pełnią główną rolę 
we współpracy w zakresie badań i terapii;

Or. fi

Poprawka 208
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
odpowiada zwyczajowej praktyce 
klinicznej w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie standardowego sposobu leczenia jest nieścisłe i podlega różnym interpretacjom.
Lepiej byłoby wprowadzić termin „zwyczajowa praktyka kliniczna”, zdefiniowany w 
poprawce zaproponowanej przez Philippe’a Juvina do art. 2 akapit drugi pkt 6.
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Poprawka 209
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w 
zainteresowanych państwach 
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

W badaniach klinicznych o niskim stopniu interwencji produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Sformułowanie „lub ich 
stosowanie stanowi standardowy sposób leczenia w którymkolwiek z zainteresowanych 
państw członkowskich” umożliwia prowadzenie badań klinicznych o niskim stopniu 
interwencji nad zastosowaniami produktów leczniczych poza wskazaniami rejestracyjnymi w 
państwach członkowskich, w których nie dopuszczono takiego zastosowania. Odbywa się to 
kosztem przepisów dotyczących obowiązkowego odszkodowania wypłacanego przez sponsora.

Poprawka 210
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia we 
wszystkich zainteresowanych państwach 
członkowskich;

Or. en
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Uzasadnienie

Zastosowania produktu leczniczego nie należy uznawać za standardowy sposób leczenia w 
jednym z zainteresowanych państw członkowskich, lecz we wszystkich zainteresowanych 
państwach członkowskich w celu uniemożliwienia prowadzenia badań o niskim stopniu 
interwencji z zastosowaniem badanych produktów leczniczych w państwach członkowskich, w 
których nie stanowi ono standardowego sposobu leczenie, co pozwoli uniknąć dodatkowego 
zmniejszenia wymogów bezpieczeństwa badań o niskim stopniu interwencji.

Poprawka 211
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu lub ich stosowanie 
stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest harmonizacja przepisów dotyczących badań klinicznych, a odwołanie do 
zwykłej praktyki klinicznej państw członkowskich nie jest z nim zgodne.

Poprawka 212
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) dodatkowe procedury diagnostyczne lub 
procedury monitorowania stwarzają 
najwyżej minimalne dodatkowe ryzyko lub 
obciążenie dla bezpieczeństwa 
uczestników w porównaniu ze zwykłą 

skreślona
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praktyką kliniczną w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Celem wniosku jest harmonizacja przepisów dotyczących badań klinicznych, a odwołanie do 
zwykłej praktyki klinicznej państw członkowskich nie jest z nim zgodne. Ponadto termin 
„minimalne” nie jest wystarczająco precyzyjnym elementem definicji.

Poprawka 213
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne;

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne, w 
którym produkt leczniczy lub produkty 
lecznicze są przepisane w zwyczajowy 
sposób, zgodnie z warunkami określonymi 
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu. 
Przydzielenie uczestnika do grupy, w 
której stosowana jest określona metoda 
leczenia, nie następuje z góry na 
podstawie protokołu badania, lecz zależy 
od zwyczajowej praktyki, a decyzja o 
przepisaniu produktu leczniczego jest 
jednoznacznie oddzielona od decyzji o 
włączeniu pacjenta do badania. Pacjenci 
nie mogą być poddawani dodatkowym 
procedurom diagnostycznym lub 
procedurom monitorowania, a do analizy 
zgromadzonych danych stosuje się metody 
epidemiologiczne;

Or. fr

Poprawka 214
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne;

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie, w 
którym produkty lecznicze są przepisane w 
zwyczajowy sposób, zgodnie z warunkami 
określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu, a przydzielenie 
pacjenta do grupy, w której stosowana jest 
określona metoda leczenia, zależy od 
aktualnej praktyki, i nie następuje z góry 
na podstawie protokołu badania; decyzja o 
przepisaniu leku jest jednoznacznie 
oddzielona od decyzji o włączeniu 
pacjenta do badania;

Or. en

Uzasadnienie

Konieczna jest znacznie jaśniejsza definicja badań nieinterwencyjnych; definicja zawarta w 
dyrektywie 2001/20/WE w sprawie badań klinicznych (art. 2 lit. c)) była lepsza i należy ją 
częściowo przywrócić. Badania te w wielu przypadkach będą obejmować badania, które 
Komisja chce zaliczyć do kategorii badań „o niskim stopniu interwencji”. Są one jednak 
czasami wykorzystywane do celów wprowadzenia do obrotu, a nie do sprawdzenia hipotezy 
naukowej, co jest praktyką, której należy unikać.

Poprawka 215
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne;

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne i 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji określone odpowiednio w 
art. 2 akapit drugi pkt 2 i 3;

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zachowania pewności prawa poprawka precyzuje, że nieinterwencyjne badania 
kliniczne nie należą do tej kategorii. Ponieważ definicja „badania klinicznego” nie obejmuje 
definicji „badania klinicznego o niskim stopniu interwencji”, wykluczenie badań klinicznych 
o niskim stopniu interwencji z koncepcji „badania nieinterwencyjnego” musi być 
jednoznaczne. Zgodnie z prostą zasadą „obserwacje” należy zaliczać do kategorii „badań 
biomedycznych” a „interwencje” do kategorii „badań klinicznych”.

Poprawka 216
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(5) „badany produkt leczniczy”: produkt 
leczniczy, który jest badany lub stosowany 
w badaniu klinicznym jako produkt 
referencyjny, w tym jako placebo;

(5) „badany produkt leczniczy”: 
farmaceutyczna postać substancji czynnej 
lub placebo, która jest badana lub 
stosowana w badaniu klinicznym jako 
produkt referencyjny, w tym jako placebo;

Or. en

Uzasadnienie

Rozróżnienie między produktem leczniczym a badanym produktem leczniczym jest istotne, 
ponieważ w przypadku badań klinicznych zawsze stosowany jest termin „badany produkt 
leczniczy”.

Poprawka 217
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „zwykła praktyka kliniczna”: schemat 
leczenia typowo stosowany w 
zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce;

(6) „zwyczajowa praktyka kliniczna”: 
schemat leczenia typowo stosowany w 
zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce;
(Poprawka dotycząca zastąpienia 
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wyrażenia „zwykła praktyka kliniczna” 
wyrażeniem „zwyczajowa praktyka 
kliniczna” ma zastosowanie do całego 
dokumentu. Jeśli zostanie przyjęta, 
konieczne będą zmiany w całej treści 
dokumentu.)

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie standardowego sposobu leczenia jest nieścisłe i podlega różnym interpretacjom.
Preferowany jest termin „zwyczajowa praktyka kliniczna”, której definicję proponuje się 
powyżej.

Poprawka 218
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „zwykła praktyka kliniczna”: schemat 
leczenia typowo stosowany w 
zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce;

(6) „aktualnie najlepsza sprawdzona 
interwencja”: schemat leczenia typowo 
stosowany w zapobieganiu chorobom i 
zaburzeniom oraz w ich terapii i 
diagnostyce na podstawie aktualnych 
wiarygodnych dowodów naukowych;
(Poprawka horyzontalna dotycząca całego 
tekstu. Jej przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian.)

Or. en

Uzasadnienie

„Zwykła praktyka kliniczna” to określenie zbyt niejasne i należy je zastąpić sformułowaniem 
z deklaracji helsińskiej (art. 32): „aktualnie najlepsza sprawdzona interwencja”. Ta 
poprawka odnosi się do całego tekstu.

Poprawka 219
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6a) „aktualnie najlepsza sprawdzona 
interwencja”: standard oparty na 
najaktualniejszej sprawdzonej wiedzy 
naukowej i dowodach naukowych;

Or. en

Uzasadnienie

Standard ten należy wprowadzić w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i rozwoju 
nowych i faktycznie lepszych sposobów leczenia. Nowe produkty lecznicze powinny być 
automatycznie badane na podstawie aktualnie najlepszego sprawdzonego sposobu leczenia i 
wyłącznie w porównaniu z placebo/brakiem leczenia w przypadkach, w których nie istnieje 
inny sposób leczenia. Sformułowanie pochodzi z art. 32 deklaracji helsińskiej z 2008 r.

Poprawka 220
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) „badany produkt leczniczy terapii 
zaawansowanej”: badany produkt 
leczniczy, który jest produktem leczniczym 
terapii zaawansowanej zdefiniowanym w 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1394/2007 Parlamentu Europejskiego i 
Rady;

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

„Produkty lecznicze terapii zaawansowanej” zostały skreślone w pozostałej części tekstu 
rozporządzenia, a zatem definicja nie jest już potrzebna.
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Poprawka 221
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „komisja etyczna”: niezależny 
organ w państwie członkowskim – złożony 
z pracowników służby zdrowia, osób 
nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych i co najmniej 
jednego znającego się na tych 
zagadnieniach pacjenta dysponującego 
gruntownym doświadczeniem klinicznym 
lub przedstawiciela takiego pacjenta –
którego zadaniem jest zapewnienie 
ochrony praw, bezpieczeństwa i dobra 
uczestników badań klinicznych i 
poinformowanie opinii publicznej o tej 
ochronie;

Or. es

Poprawka 222
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) „państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy”: państwo 
członkowskie koordynujące i 
dokumentujące ocenę wniosku o 
pozwolenie lub o jego istotną zmianę, 
który obejmuje trzy państwa członkowskie 
lub większą ich liczbę i który złożono na 
podstawie rozdziału II i III niniejszego 
rozporządzenia;

Or. en
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Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy również zdefiniować „państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy”. W projekcie rozporządzenia nie dokonano na przykład rozróżnienia między 
badaniami obejmującymi jedno państwo członkowskie i kilka państw członkowskich przy 
wyznaczaniu państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy w odniesieniu do części 
I oceny.

Poprawka 223
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego;

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, w tym zmiana liczby 
uczestników badania klinicznego, 
wprowadzona po powiadomieniu o decyzji, 
o której mowa w art. 8, 14, 19, 20 i 23, 
która to zmiana mogłaby mieć znaczny 
wpływ na bezpieczeństwo lub na prawa 
uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego lub mogłaby zmienić
interpretację dokumentów naukowych 
uzasadniających przeprowadzenie 
badania klinicznego lub każda inna 
zmiana w którymkolwiek aspekcie 
badania klinicznego, która jest istotna z 
innych względów;

Or. en

Uzasadnienie

Każda zmiana związana z prowadzeniem, planem, metodyką, liczbą uczestników, badanym 
lub pomocniczym produktem leczniczym stosowanym w badaniach klinicznych po wydaniu na 
nie pozwolenia może zmniejszyć wiarygodność i odporność danych. Dlatego przywrócono 
bardziej precyzyjne sformułowanie z art. 10 lit. a) dyrektywy 2001/20/WE.
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Poprawka 224
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma 
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego;

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma 
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo, prawa lub dobro
uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zachowania spójności z art. 3 proponowanego rozporządzenia.

Poprawka 225
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma 
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego;

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma 
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo, prawa lub dobro
uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego;

Or. en



PE506.159v02-00 28/86 AM\929471PL.doc

PL

Uzasadnienie

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

Poprawka 226
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie badania klinicznego i zarządzanie 
nim;

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie, zarządzanie i/lub finansowanie 
badania klinicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Aby uniknąć sytuacji, w której odpowiedzialność sponsora byłaby przeniesiona na inny 
podmiot, konieczne jest przywrócenie definicji zawartej w dyrektywie 2001/20/WE, która 
obejmuje również osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje finansujące 
badanie kliniczne.

Poprawka 227
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „badacz”: osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie badania klinicznego w 
ośrodku badawczym;

(14) „badacz”: osoba fizyczna, która jest 
wykształcona lub doświadczona w stopniu 
odpowiadającym wymogom określonym w 
art. 46 niniejszego rozporządzenia i która 
jest odpowiedzialna za prowadzenie 
badania klinicznego w ośrodku 
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badawczym;

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia większej spójności należy ściśle zdefiniować pojęcie „badacza”, które 
powinno być zgodne z terminem stosowanym w Dobrej Praktyce Klinicznej ICH.

Poprawka 228
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „główny badacz”: badacz
odpowiedzialny za zespół badaczy 
prowadzących badanie kliniczne w danym 
ośrodku;

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie uściślono, jakie są poszczególne kategorie 
badaczy. Tymczasem pojęcie „głównego badacza” zdefiniowane w Dobrej Praktyce 
Klinicznej ICH jest istotne i systematycznie stosowane we wszystkich protokołach badań.

Poprawka 229
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit pierwszy – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) „koordynator badania”: badacz 
odpowiedzialny za koordynację badania 
klinicznego prowadzonego w kilku 
ośrodkach w co najmniej jednym 
zainteresowanym państwie członkowskim;
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Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie uściślono, jakie są poszczególne kategorie 
badaczy. Tymczasem pojęcie „koordynatora badania” zdefiniowane w Dobrej Praktyce 
Klinicznej ICH jest istotne i systematycznie stosowane we wszystkich protokołach badań.

Poprawka 230
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(15) „uczestnik”: osoba, która bierze udział 
w badaniu klinicznym, przyjmując badany 
produkt leczniczy lub znajdując się w 
grupie kontrolnej;

(15) „uczestnik”: osoba, która swobodnie i 
dobrowolnie bierze udział w badaniu 
klinicznym, przyjmując badany produkt 
leczniczy lub znajdując się w grupie 
kontrolnej;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z deklaracją helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie zasad 
etycznych dotyczących badań medycznych z udziałem ludzi oraz z art. 29 ust. 1 
proponowanego rozporządzenia decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym powinna być 
podjęta swobodnie i dobrowolnie.

Poprawka 231
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 16

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) „małoletni”: uczestnik, który nie 
osiągnął wieku, w którym w świetle 
przepisów zainteresowanego państwa 
członkowskiego jest zdolny do wyrażenia 
świadomej zgody;

(16) „małoletni”: uczestnik, który należy 
do populacji pediatrycznej określonej w 
rozporządzeniu (WE) nr 1901/2006 w 
sprawie produktów leczniczych 
stosowanych w pediatrii;
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Or. en

Uzasadnienie

Definicje te nie są zgodne z rozporządzeniem (WE) 1901/2006 w sprawie produktów 
leczniczych stosowanych w pediatrii, dyrektywą 2010/84/WE i europejskimi zaleceniami 
etycznymi, WE 2008, Dobrą Praktyką Kliniczną ICH (ICH-GCP 1.27), międzynarodową 
Konwencją o prawach dziecka (ONZ).

Poprawka 232
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „uczestnik niezdolny do wyrażenia 
zgody”: uczestnik, który, z innych 
przyczyn niż nieosiągnięcie wieku, w 
którym w świetle prawa przysługuje 
zdolność do wyrażenia świadomej zgody, 
nie jest zdolny do wyrażenia świadomej 
zgody w świetle przepisów 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

(17) „uczestnik niezdolny do wyrażenia 
zgody”: uczestnik, który nie jest zdolny do 
wyrażenia świadomej zgody w świetle 
przepisów zainteresowanego państwa 
członkowskiego bądź w świetle 
okoliczności faktycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja ta odnosi się tylko do uczestników niezdolnych do wyrażenia zgody w świetle prawa, 
a zatem wyklucza inne kategorie osób niezdolnych do wyrażenia zgody, które są uwzględnione 
w ustawodawstwie krajowym i wobec których zastosowanie mają konkretne przepisy 
dotyczące zgody. Na przykład w prawie francuskim istnieje rozróżnienie między osobami 
niezdolnymi do wyrażenia zgody (osoby pozostające pod opieką opiekuna prawnego lub 
kuratora albo małoletni) a osobami niezdolnymi do wyrażenia zgody w świetle okoliczności 
faktycznych (ze względu na pogorszenie ich funkcji poznawczych). W przypadku osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody należących do tych dwóch kategorii istnieją określone 
przepisy.

Poprawka 233
Andrés Perelló Rodríguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2 – punkt 17 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17a) „uczestnik z grupy o słabszej 
pozycji”: uczestnik należący do grupy 
osób o szczególnie słabej pozycji w 
odniesieniu do badania klinicznego w 
związku z jego sytuacją medyczną, 
społeczną lub ekonomiczną;

Or. es

Poprawka 234
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik dobrowolnie potwierdza 
swoją wolę udziału w danym badaniu, po 
uzyskaniu informacji o wszelkich 
aspektach badania, które mają znaczenie 
dla decyzji uczestnika o udziale;

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik dobrowolnie potwierdza 
swoją wolę udziału w danym badaniu po 
tym, jak został należycie poinformowany 
zgodnie z ustawodawstwem 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego o wszelkich aspektach 
badania, które mają znaczenie dla decyzji 
uczestnika o udziale;

Or. fr

Uzasadnienie

(Nie dotyczy wersji polskiej).

Poprawka 235
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik dobrowolnie potwierdza 
swoją wolę udziału w danym badaniu, po 
uzyskaniu informacji o wszelkich 
aspektach badania, które mają znaczenie 
dla decyzji uczestnika o udziale;

(19) „świadoma zgoda”: proces, w drodze 
którego uczestnik swobodnie i 
dobrowolnie potwierdza swoją wolę 
udziału w danym badaniu, po uzyskaniu 
informacji o wszelkich aspektach badania, 
które mają znaczenie dla decyzji 
uczestnika o udziale;

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z deklaracją helsińską Światowego Stowarzyszenia Lekarzy w sprawie zasad 
etycznych dotyczących badań medycznych z udziałem ludzi oraz z art. 29 ust. 1 
proponowanego rozporządzenia decyzja o uczestnictwie w badaniu klinicznym powinna być 
podjęta swobodnie i dobrowolnie.

Poprawka 236
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(19a) „świadoma zgoda”: proces 
polegający na udzieleniu przez 
małoletniego, w stosownych przypadkach, 
zgody na uczestnictwo w określonym 
badaniu po uzyskaniu wraz z rodzicami 
odpowiednich i dostosowanych informacji 
oraz na udziale małoletniego w 
dyskusjach i procesie decyzyjnym w celu 
poszanowania jego rozwijających się 
zdolności;

Or. en

Poprawka 237
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „protokół”: dokument opisujący cele, 
plan, metodykę, zagadnienia statystyczne i 
organizację badania klinicznego;

(20) „protokół”: dokument opisujący cele, 
plan, metodykę, zagadnienia statystyczne i 
organizację badania klinicznego; termin 
„protokół” dotyczy samego protokołu, 
kolejnych protokołów oraz 
wprowadzanych do niego zmian;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia prawa uczestników do informacji w przypadku wprowadzenia zmian do 
protokołu konieczne jest przywrócenie definicji protokołów zawartej w dyrektywie 
2001/20/WE.

Poprawka 238
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 22

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) „rozpoczęcie badania klinicznego”: 
pierwszy nabór potencjalnego uczestnika, 
chyba że w protokole ustalono inaczej;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Poprawka 239
Philippe Juvin, Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 29

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(29) „poważne zdarzenie niepożądane”: (29) „poważne zdarzenie niepożądane”: 
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jakiekolwiek niekorzystne zdarzenie natury 
medycznej występujące przy jakiejkolwiek 
dawce, które powoduje konieczność 
hospitalizacji lub przedłużenia 
dotychczasowej hospitalizacji uczestnika, 
którego wynikiem jest długotrwałe lub 
znaczne inwalidztwo lub 
niepełnosprawność, które jest chorobą lub 
wadą wrodzoną, powoduje zagrożenie 
życia lub zgon;

jakiekolwiek niekorzystne zdarzenie natury 
medycznej lub inne zdarzenie uznane za 
poważne przez badacza w kontekście 
badania, występujące przy jakiejkolwiek 
dawce, które powoduje konieczność 
hospitalizacji lub przedłużenia 
dotychczasowej hospitalizacji uczestnika, 
którego wynikiem jest długotrwałe lub 
znaczne inwalidztwo lub 
niepełnosprawność, które jest chorobą lub 
wadą wrodzoną, powoduje zagrożenie 
życia lub zgon;

Or. fr

Poprawka 240
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 30 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) „działanie niepożądane”: reakcja 
na produkt leczniczy, która jest szkodliwa 
i niezamierzona;

Or. en

Poprawka 241
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 30 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30b) „sprawozdanie z badania 
biomedycznego”: sprawozdanie 
obejmujące wszystkie wyniki i wszystkie 
potwierdzające je dane, w tym pełny 
protokół oraz jego ewentualne późniejsze 
zmiany, plan analizy statystycznej, 
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streszczenie danych dotyczących 
skuteczności i bezpieczeństwa w 
odniesieniu do wszystkich wyników oraz 
anonimowe dane na temat poszczególnych 
pacjentów w formacie tabel lub wykazów 
umożliwiających łatwe wyszukiwanie;

Or. en

Uzasadnienie

Powyższa poprawka opiera się na poprawce zaproponowanej przez sprawozdawcę, lecz w 
celu zapewnienia pełnej przejrzystości wszystkie wyniki i wszystkie potwierdzające je dane 
muszą być zawarte w sprawozdaniu z badania klinicznego. Możliwość wyszukiwania jest 
wymogiem niezbędnym do zapewnienia łatwego zlokalizowania odpowiednich danych.

Poprawka 242
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 30 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30c) „komisja etyczna”: niezależny organ 
działający w państwie członkowskim, w 
którego skład wchodzą pracownicy służby 
zdrowia i osoby niezwiązane z naukami 
medycznym, którego zadaniem jest 
ochrona praw, bezpieczeństwa i dobra 
uczestników badania klinicznego i 
poinformowanie opinii publicznej o tej 
ochronie przez m.in. wyrażenie swojej 
opinii o protokole badania, prawidłowości 
doboru osób prowadzących badanie i 
ośrodków, w których ma ono być 
prowadzone, a także o metodach i 
dokumentach stosowanych do 
informowania osób uczestniczących w 
badaniu i uzyskiwania ich świadomej 
zgody na to uczestnictwo;

Or. en



AM\929471PL.doc 37/86 PE506.159v02-00

PL

Poprawka 243
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– prawa, bezpieczeństwo i dobro 
uczestników podlegają ochronie; oraz

– prawa, bezpieczeństwo, godność i dobro 
uczestników podlegają ochronie; oraz

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z punktem 2 preambuły dyrektywy 2001/20 „przyjętą podstawą przeprowadzania 
badań klinicznych z udziałem ludzi jest ochrona praw człowieka i godności istoty ludzkiej 
przy stosowaniu biologii i medycyny (…)”.

Poprawka 244
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

prawa, bezpieczeństwo i dobro 
uczestników podlegają ochronie; oraz

prawa, bezpieczeństwo, godność i dobro 
uczestników podlegają ochronie; oraz

Or. sl

Poprawka 245
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocena dopuszczalności etycznej badania 
klinicznego jest pozytywna;

Or. en
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Poprawka 246
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dane uzyskane w ramach badania 
klinicznego będą wiarygodne i odporne.

– można oczekiwać, że dane uzyskane w 
ramach badania klinicznego będą 
wiarygodne i odporne.

Or. fr

Uzasadnienie

Przed faktycznym rozpoczęciem badania nie można wiedzieć, czy uzyskane dane będą 
wiarygodne i odporne.

Poprawka 247
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– badanie jest zgodne z potrzebami 
terapeutycznymi oraz z potrzebami z 
zakresu zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 248
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– została wydana opinia instytucjonalnej 
rady weryfikacyjnej / niezależnej komisji 
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etycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Zatwierdzenie etyczne jest ważną częścią istotnych właściwych powszechnie stosowanych 
przepisów dotyczących badań z udziałem ludzi oraz deklaracji helsińskiej i konwencji z 
Oviedo, a także jest jednym z najważniejszych zapisów dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 249
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ocena dopuszczalności etycznej badania 
klinicznego jest pozytywna;

Or. en

Poprawka 250
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– dane uzyskane w ramach badania 
klinicznego uwzględniają 
udokumentowane braki w wiedzy 
naukowej, których nie można by 
uzupełnić za pomocą innych środków.

Or. en

Uzasadnienie

Wysokiej jakości etyczne badania kliniczne powinny mieć na celu pozyskiwanie istotnych 
danych na rzecz wiedzy naukowej dotyczącej człowieka oraz środków umożliwiających 
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poprawę jego warunków życia; taka wiedza powinna być rejestrowana do wglądu w 
przyszłości. Nowe badania nie powinny być prowadzone, dopóki, w momencie ich 
rozpoczęcia, nie można odpowiedzieć zadowalająco na pytania, z jakimi się wiążą, przy 
wykorzystaniu istniejących dowodów.

Poprawka 251
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 1 – akapity pierwszy a i pierwszy b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla art. 87 i aspektów 
umownych, które mogą wymagać 
odrębnego rozpatrzenia, pozwolenie, o 
którym mowa w niniejszym rozdziale, jest 
wystarczające do rozpoczęcia badania 
klinicznego w zainteresowanych 
państwach członkowskich.
W przypadku badań klinicznych, które 
również wchodzą zakres odpowiedniej 
części [przepisów dotyczących wyrobów 
medycznych i wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro], nie jest wymagana 
dodatkowa procedura zgłaszania lub 
powiadamiania.

Or. en

Uzasadnienie

Należy sprecyzować, że pozwolenie opisane w przedmiotowym rozporządzeniu powinno być 
wystarczające do rozpoczęcia badania (nie powinien istnieć wymóg ani możliwość podjęcia 
dodatkowych działań w poszczególnych krajach). Organy regulacyjne powinny również 
koordynować swoje prace w taki sposób, aby badania kliniczne, które wchodzą w zakres 
różnych przepisów, nie wymagały wielu zgłoszeń i pozwoleń. W tym celu proponuje się 
również zmianę art. 77 (zob. poprawka do art. 77).

Poprawka 252
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Komisja etyczna

1. Pozwolenia na badanie kliniczne nie 
można wydać przed podjęciem przez 
niezależną komisję etyki pozytywnej 
decyzji w sprawie badania klinicznego.
Ocena komisji etycznej obejmuje w 
szczególności zgodność z wymogami 
określonymi w rozdziale V, art. 46, art. 47 
i rozdziale XII.
2. Komisja etyki zapewnia ochronę praw, 
bezpieczeństwa i dobra uczestników. Jest 
ona niezależna od badacza, niezależna od 
sponsora i nie podlega żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Działa ona 
zgodnie z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi państwa lub państw, w 
których ma być prowadzone badanie, i 
musi przestrzegać wszystkich 
odpowiednich norm i standardów 
międzynarodowych. W skład komisji 
etycznej wchodzi wyraźnie określona 
liczba członków i ich zastępców, którymi 
są pracownicy służby zdrowia, osoby 
nieposiadające fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych i co najmniej 
jeden znający się na tych zagadnieniach 
pacjent dysponujący dużym 
doświadczeniem lub przedstawiciel 
pacjentów, którzy wspólnie posiadają 
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
umożliwiające przegląd i ocenę 
naukowych, medycznych i etycznych 
aspektów proponowanego badania.
3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do ustanowienia komisji 
etycznych i ułatwienia ich prac. Państwa 
członkowskie publikują liczbę, imiona i 
nazwiska oraz zawód członków i 
zastępców zasiadających w komisji 
etycznej oraz informują Komisję 
Europejską o składzie komisji etycznej i 
rozpoczęciu przez nią prac.
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Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Komisja etyczna

1. Pozwolenia na badanie kliniczne nie 
można wydać przed podjęciem przez 
niezależną komisję etyki pozytywnej 
decyzji w sprawie badania klinicznego.
Ocena komisji etycznej obejmuje w 
szczególności zgodność z wymogami 
określonymi w rozdziel V, art. 46, art. 47 i 
rozdziale XII.
2. Komisja etyki zapewnia ochronę praw, 
bezpieczeństwa i dobra uczestników. Jest 
ona niezależna od badacza, niezależna od 
sponsora i nie podlega żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Działa ona 
zgodnie z przepisami ustawowymi i 
wykonawczymi państwa lub państw, w 
których ma być prowadzone badanie, i 
przestrzega wszystkich odpowiednich 
norm i standardów międzynarodowych. W 
skład komisji etycznej wchodzi rozsądna 
liczba członków, którzy wspólnie 
posiadają odpowiednie kwalifikacje i 
doświadczenie umożliwiające przegląd i 
ocenę naukowych, medycznych i 
etycznych aspektów proponowanego 
badania.
3. Państwa członkowskie podejmują 
środki niezbędne do ustanowienia komisji 
etycznych i ułatwienia ich prac.
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Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić jak najlepszą ochronę uczestnika, wydawanie pozwoleń przez państwa 
członkowskie należy uzależnić od decyzji interdyscyplinarnej i niezależnej komisji etycznej 
odpowiedzialnej na podstawie prawa krajowego danego państwa członkowskiego, do czego 
zobowiązuje dyrektywa 2001/20/WE. Wydanie negatywnej decyzji przez komisję etyczną musi 
bezwzględnie skutkować brakiem wydania pozwolenia na badanie kliniczne.

Poprawka 254
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Komisja etyczna

Właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich mogą wydać 
pozwolenie na przeprowadzenie badania 
klinicznego tylko wówczas, gdy zatwierdzi 
jest właściwa komisja etyczna.

Or. en

Uzasadnienie

Aby osiągnąć cele deklaracji helsińskiej w zakresie ochrony praw, bezpieczeństwa i dobra 
uczestników, wydawanie pozwoleń przez państwa członkowskie należy uzależnić od decyzji 
interdyscyplinarnej i niezależnej komisji etycznej odpowiedzialnej na podstawie prawa 
krajowego danego państwa członkowskiego. Wydanie negatywnej decyzji przez komisję 
etyczną musi bezwzględnie skutkować brakiem wydania pozwolenia.

Poprawka 255
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Badanie toksykologiczne

Ochronę uczestników badania klinicznego 
zapewnia ocena ryzyka, dokonywana na 
podstawie wyników badań 
toksykologicznych przeprowadzonych 
przed rozpoczęciem jakiegokolwiek 
badania klinicznego obejmującego 
badany produkt leczniczy, który nie został 
jeszcze dopuszczony do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Przeprowadzenie badań toksykologicznych przed rozpoczęciem jakiegokolwiek badania 
klinicznego było częścią dyrektywy 2001/20/WE, lecz jest o nich mowa wyłącznie w formie 
odwołania w załącznikach do przedmiotowego wniosku. Tragiczne przypadki, jak np. TGN 
1412, świadczą o konieczności zachowania brzmienia dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 256
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uzyskania pozwolenia sponsor 
składa za pośrednictwem portalu, o którym 
mowa w art. 77 (zwanego dalej „portalem 
UE”), dokumentację wniosku do państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

1. W przypadku każdego badania 
klinicznego w Unii, w celu uzyskania 
pozwolenia sponsor składa za 
pośrednictwem portalu, o którym mowa w 
art. 77 (zwanego dalej „portalem UE”), 
dokumentację wniosku do państw, które 
mają być zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że jednolita procedura składania wniosków ma zastosowanie do zarówno 
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międzynarodowych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych w jednym państwie 
członkowskim.

Poprawka 257
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W celu uzyskania pozwolenia sponsor 
składa za pośrednictwem portalu, o którym 
mowa w art. 77 (zwanego dalej „portalem 
UE”), dokumentację wniosku do państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

1. W celu uzyskania pozwolenia sponsor 
składa za pośrednictwem portalu, o którym 
mowa w art. 77 (zwanego dalej „portalem 
UE”), dokumentację wniosku do państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. Na tym etapie 
dokumentacja wniosku nie jest dostępna 
publicznie na portalu UE. Jest ona 
podawana do wiadomości publiczne 
dopiero po ukończeniu części I oceny, o 
której mowa w art. 6 niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Poprawka 258
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Przed złożeniem wniosku sponsor 
uzyskuje ze Wspólnotowego Systemu 
Badań Klinicznych EudraCT 
niepowtarzalny numer EudraCT w 
ramach procedury opisanej w aktualnej 
wersji szczegółowych wytycznych 
dotyczących europejskiej bazy danych 
badań klinicznych (EudraLex, tom 10).

Or. en
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Uzasadnienie

Numer badania w bazie danych EudraCT jest wydawany od 2004 r. Procedury tej nie można 
pominąć w rozporządzeniu.

Poprawka 259
Dagmar Roth-Behrendt

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ma pełnić rolę sprawozdawcy.

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy wybiera się spośród pięciu 
zainteresowanych państw członkowskich, 
w których zamieszkuje większość 
uczestników przedmiotowego badania 
klinicznego. Decyzję podejmuje się 
zgodnie z procedurą opracowaną, 
ustanowioną i kontrolowaną przez 
Komisję. Procedura decyzyjna zapewnia 
posiadanie przez państwo członkowskie 
wybrane do pełnienia roli sprawozdawcy 
zdolności i infrastruktury naukowej 
umożliwiającej przeprowadzenie 
ewentualnego przedmiotowego badania 
klinicznego.

Or. en

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 

Zainteresowane państwa członkowskie 
określają, które państwo pełni rolę 
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ma pełnić rolę sprawozdawcy. sprawozdawcy zgodnie z ustaloną 
procedurą opartą na obiektywnych 
kryteriach ustalonych przez Komisję.

Or. en

Uzasadnienie

Należy ustalić zrozumiałą i przejrzystą procedurę określania państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy, na przykład za pomocą schematu organizacyjnego 
określającego z góry właściwe państwo członkowskie, które ma pełnić rolę sprawozdawcy, 
lub na podstawie przewidywanej liczby uczestników badania albo ośrodków badawczych w 
państwie członkowskim. Jest to konieczne zwłaszcza ze względu na koncentrację na państwie 
członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy w związku z proponowanym przygotowaniem 
części I sprawozdania z oceny i byłoby również korzystne z punktu widzenia akceptacji 
proponowanego badania klinicznego w zainteresowanym państwie członkowskim.

Poprawka 261
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ma pełnić rolę sprawozdawcy.

W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwa 
członkowskie wspólnie wyznaczają 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Wniosek stwarza sponsorom możliwość swobodnego wybierania państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy i tym samym unikanie tych państw, które mają bardziej 
krytyczne stanowisko, lub możliwość preferencyjnego traktowania państw przeciążonych z 
powodu znacznej liczby składanych wniosków. Sytuację tę pogarsza milcząca zgoda. Państwa 
członkowskie utworzyły platformy współpracy, takie jak Grupa ds. Wspierania Badań 
Klinicznych (Clinical Trials Facilitation Group), w celu uzgadniania wspólnych zasad i 
kryteriów dotyczących harmonizacji decyzji w sprawie oceny badań klinicznych oraz 
procesów administracyjnych. Platforma może pomóc państwom członkowskim w uzgodnieniu 
wspólnych kryteriów wyboru państwa członkowskiego, które ma pełnić rolę sprawozdawcy.
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Poprawka 262
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ma pełnić rolę sprawozdawcy.

Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ma pełnić rolę sprawozdawcy. 
Zainteresowane państwa członkowskie 
mogą swobodnie wybrać spośród siebie 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Or. fr

Poprawka 263
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
chce jej pełnić, uzgadnia z innym 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, że to inne państwo będzie 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Jeżeli żadne 
zainteresowane państwo członkowskie nie 
zgadza się na przyjęcie roli sprawozdawcy, 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy zostaje państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano tę 
rolę.

skreślony

Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
chce jej pełnić, uzgadnia z innym 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, że to inne państwo będzie 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Jeżeli żadne 
zainteresowane państwo członkowskie nie 
zgadza się na przyjęcie roli sprawozdawcy, 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy zostaje państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano tę 
rolę.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka związana z art. 5 ust. 1 akapit drugi: Należy ustalić zrozumiałą i przejrzystą 
procedurę określania państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, na przykład za 
pomocą schematu organizacyjnego określającego z góry właściwe państwo członkowskie, 
które ma pełnić rolę sprawozdawcy, lub na podstawie przewidywanej liczby uczestników 
badania albo ośrodków badawczych w państwie członkowskim. Jest to konieczne zwłaszcza ze 
względu na koncentrację na państwie członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy w związku 
z proponowanym przygotowaniem części I sprawozdania z oceny i byłoby również korzystne z 
punktu widzenia akceptacji proponowanego badania klinicznego w zainteresowanym 
państwie członkowskim.

Poprawka 265
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli państwo członkowskie, któremu Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
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zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie
chce jej pełnić, uzgadnia z innym 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, że to inne państwo będzie 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Jeżeli żadne 
zainteresowane państwo członkowskie nie 
zgadza się na przyjęcie roli sprawozdawcy, 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy zostaje państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano tę 
rolę.

zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
chce jej pełnić, uzgadnia z innym 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, że to inne państwo będzie 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Jeżeli żadne 
zainteresowane państwo członkowskie nie 
zgadza się na przyjęcie roli sprawozdawcy, 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy zostaje państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano tę 
rolę, chyba że państwo członkowskie, 
któremu zaproponowano rolę 
sprawozdawcy, może uzasadnić, że nie 
posiada wystarczających zdolności do 
wykonania tego zadania w sposób 
zadowalający.

Or. en

Poprawka 266
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sponsor złoży dokumentację 
wniosku tylko w jednym zainteresowanym 
państwie członkowskim, to państwo 
członkowskie zostaje automatycznie 
wyznaczone jako państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy.

Or. fr

Poprawka 267
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

2. W ciągu sześciu dni kalendarzowych od 
złożenia dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia należy opierać się na dniach kalendarzowych, a nie 
na dniach roboczych. Przestrzeganie terminów, stanowiące czynnik konkurencyjności 
europejskich badań klinicznych, zależy od skutecznej współpracy między zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. Święta państwowe przypadają w różnych dniach w poszczególnych 
państwach członkowskich, a zatem oparcie procedury na dniach roboczych spowoduje 
opóźnienia w zatwierdzaniu, ocenie i różnych decyzjach podejmowanych przez 
zainteresowane państwa członkowskie.

Poprawka 268
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

2. W ciągu piętnastu dni od wyznaczenia
to państwo członkowskie za 
pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie nie będą w stanie 
dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na przykład zakwalifikowanie badania 
klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” wymaga szczegółowej i należytej 
oceny protokołu badania. Z doświadczenia uzyskanego przez państwa członkowskie w 
zakresie stosowania dobrowolnej procedury harmonizacji (VHP) zatwierdzania 
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międzynarodowych badań klinicznych wynika, że zaproponowane terminy są zbyt krótkie i 
nieelastyczne dla państw członkowskich.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

2. W ciągu 14 dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

W celu określenia, czy badanie jest „badaniem klinicznym o niskim stopniu interwencji”, 
konieczne może być przeprowadzenie merytorycznej analizy, której nie można dokonać w 
ciągu 6 dni. Np. zgodnie z art. 2 pkt 3 należy określić warunki pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu badanych produktów leczniczych i ustalić, czy ich zastosowanie jest standardowym 
sposobem leczenia w zainteresowanych państwach członkowskich, oraz ocenić stopień ryzyka 
i obciążenie dla uczestników badania. Ocena taka może być skomplikowana, np. w przypadku 
badań onkologicznych, i może wymagać pomocy eksperta zewnętrznego. W związku z tym 
należy zapewnić 14 dni na przekazanie informacji.

Poprawka 270
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) czy państwo to jest państwem 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy, czy też rolę tę pełni inne 

(a) które państwo członkowskie pełni rolę 
sprawozdawcy;
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zainteresowane państwo członkowskie;

Or. en

Uzasadnienie

Jest to poprawka wynikająca z poprawki do art. 5 ust. 1 akapit drugi (mówiącej o tym, że 
państwa członkowskie określają, które państwo członkowskie pełni rolę sprawozdawcy 
zgodnie z obiektywnymi kryteriami ustalonymi przez Komisję).

Poprawka 271
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) czy badanie kliniczne jest badaniem 
klinicznym o niskim stopniu interwencji, 
w przypadku gdy tak je określił sponsor.

(d) czy badanie kliniczne jest badaniem 
klinicznym o średnim czy niskim stopniu 
ryzyka, w przypadku gdy tak je określił 
sponsor.

Or. en

Poprawka 272
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) numer rejestracyjny badania 
klinicznego w portalu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Numer rejestracyjny, tj. konkretny identyfikator podobny do identyfikatora w ramach 
istniejącego rejestru EudraCT, ułatwiałby lepszą współpracę państw członkowskich na 
szczeblu unijnym.
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Poprawka 273
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o średnim lub niskim 
stopniu ryzyka, jeżeli tak je określił 
sponsor, a państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Poprawka 274
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, a badanie kliniczne uznaje się 
za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor.



AM\929471PL.doc 55/86 PE506.159v02-00

PL

zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 1.

Poprawka 275
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się 
za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, 
a państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

3. Jeżeli państwo członkowskie, które 
wyznaczono do pełnienia roli 
sprawozdawcy, nie przekazało sponsorowi 
informacji w terminie, o którym mowa w 
ust. 2, za pośrednictwem portalu UE 
przekazuje się wyjaśnienie opóźnienia 
wraz z określeniem przyszłego terminu 
przekazania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura dotycząca milczącej zgody jest stosowana kosztem bezpieczeństwa pacjentów, 
ponieważ automatycznie zapewnia najniższy poziom ochrony (założenie, że badanie jest 
badaniem o niskim stopniu interwencji). Pozwolenie natomiast powinno być wydawane 
wyraźnie przez państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 
2001/20/WE. Sankcje stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów 
powinny odzwierciedlać sankcje stosowane wobec sponsora za niedotrzymywanie terminów 
określonych w art. 34 (ust. 3 akapit drugi).
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Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie 14 dni, badanie kliniczne, którego 
dotyczy wniosek, uznaje się za objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia, 
wniosek uznaje się za kompletny, badanie 
kliniczne uznaje się za badanie kliniczne o 
niskim stopniu interwencji, jeżeli tak je 
określił sponsor, a państwo członkowskie, 
któremu zaproponowano rolę 
sprawozdawcy, jest państwem 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Terminy określone w art. 5 ust. 2 są zbyt krótkie.

Poprawka 277
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, 
stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, że 
badanie kliniczne, którego dotyczy 

4. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, 
stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, że 
badanie kliniczne, którego dotyczy 



AM\929471PL.doc 57/86 PE506.159v02-00

PL

wniosek, nie jest objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia, lub że badanie 
kliniczne nie jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji, podczas gdy 
tak je określił sponsor, państwo to 
powiadamia o tym sponsora za 
pośrednictwem portalu UE i wyznacza 
sponsorowi termin nie dłuższy niż sześć 
dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

wniosek, nie jest objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia, lub że badanie 
kliniczne nie jest badaniem klinicznym o 
średnim lub niskim stopniu ryzyka, 
podczas gdy tak je określił sponsor, 
państwo to powiadamia o tym sponsora za 
pośrednictwem portalu UE i wyznacza 
sponsorowi termin nie dłuższy niż sześć 
dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

Or. en

Poprawka 278
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne 
uznaje się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, 
a państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Jeżeli państwo członkowskie, które 
wyznaczono do pełnienia roli 
sprawozdawcy, nie przekazało sponsorowi 
informacji określonych w ust. 2 lit. a)–d) w 
ciągu trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wyznaczone 
państwo członkowskie za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje wyjaśnienie wraz z 
określeniem przyszłego terminu 
przekazania informacji.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura dotycząca milczącej zgody jest stosowana kosztem bezpieczeństwa pacjentów, 
ponieważ automatycznie zapewnia najniższy poziom ochrony (założenie, że badanie jest 
badaniem o niskim stopniu interwencji). Pozwolenie natomiast powinno być wydawane 
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wyraźnie przez państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 
2001/20/WE. Sankcje stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów 
powinny odzwierciedlać sankcje stosowane wobec sponsora za niedotrzymywanie terminów 
określonych w art. 34 (ust. 3 akapit drugi).

Poprawka 279
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 14 
dni od otrzymania uwag lub uzupełnionego 
wniosku, wniosek uznaje się za kompletny, 
badanie kliniczne uznaje się za objęte 
zakresem niniejszego rozporządzenia, 
badanie kliniczne uznaje się za badanie 
kliniczne o niskim stopniu interwencji, 
jeżeli tak je określił sponsor, a państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, jest państwem 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. sl

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
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określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
siedmiu dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Terminy określone w art. 5 ust. 4 są zbyt krótkie.

Poprawka 281
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
pięciu dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 1. Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że 
państwa członkowskie nie będą w stanie dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na 
przykład zakwalifikowanie badania klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” 
wymaga szczegółowej i należytej oceny protokołu badania. Z doświadczenia uzyskanego 
przez państwa członkowskie w zakresie stosowania dobrowolnej procedury harmonizacji 
zatwierdzania międzynarodowych badań klinicznych wynika, że zaproponowane terminy są 
zbyt krótkie i nieelastyczne dla państw członkowskich.

Poprawka 282
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o średnim lub 
niskim stopniu ryzyka, jeżeli tak je określił 
sponsor, a państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Poprawka 283
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której przekazano informacje sponsorowi 
zgodnie z ust. 2, jest datą zatwierdzenia
wniosku. Jeżeli sponsorowi nie przekazano 
informacji, datą zatwierdzenia jest ostatni 
dzień terminów, o których mowa w ust. 2 i 
4.

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której przekazano informacje sponsorowi 
zgodnie z ust. 2, jest datą dopuszczenia 
wniosku. Jeżeli sponsorowi nie przekazano 
informacji, datą dopuszczenia jest ostatni 
dzień terminów, o których mowa w ust. 2 i 
4.
(Poprawka dotycząca zastąpienia 
wyrażenia „data zatwierdzenia” 
wyrażeniem „data dopuszczenia” ma 
zastosowanie do całego dokumentu. Jeśli 
zostanie przyjęta, konieczne będą zmiany w 
całej treści dokumentu.)

Or. fr

Uzasadnienie

Zastąpienie wyrażenia „data zatwierdzenia” wyrażeniem „data dopuszczenia” zapewnia 
ogólne lepsze zrozumienie procedury. Poprawka wprowadzona w tym celu dotyczy całego 
dokumentu. Jeśli zostanie przyjęta, konieczne będą zmiany w całej treści dokumentu.

Poprawka 284
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której przekazano informacje sponsorowi 
zgodnie z ust. 2, jest datą zatwierdzenia 
wniosku. Jeżeli sponsorowi nie 
przekazano informacji, datą zatwierdzenia 
jest ostatni dzień terminów, o których 
mowa w ust. 2 i 4.

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której przekazano informacje sponsorowi 
zgodnie z ust. 2, jest datą zatwierdzenia 
wniosku.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka związana z poprawką do art. 5 ust. 3 oraz art. 5 ust. 4 akapit trzeci.

Poprawka 285
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której przekazano informacje sponsorowi
zgodnie z ust. 2, jest datą zatwierdzenia 
wniosku. Jeżeli sponsorowi nie 
przekazano informacji, datą zatwierdzenia 
jest ostatni dzień terminów, o których
mowa w ust. 2 i 4.

5. Do celów niniejszego rozdziału data, w 
której zgodnie z ust. 2 lub 4 przekazano 
sponsorowi informacje, że dokumentacja 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne jest kompletna, jest datą 
zatwierdzenia wniosku.

Or. en

Poprawka 286
Alda Sousa

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sprawozdanie z oceny jest 
przekazywane za pośrednictwem portalu 
UE i udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z oceny udostępnia się publicznie, aby zapewnić zaufanie publiczne do procesu 
wydawania pozwoleń.

Poprawka 287
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5b. Każde z państw członkowskich może 
swobodnie wybrać te aspekty części I i II, 
które mają zostać ocenione przez komisję 
etyczną.

Or. fr

Poprawka 288
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(i) przewidywanych korzyści 
terapeutycznych i korzyści dla zdrowia 
publicznego, przy uwzględnieniu 
wszystkich następujących czynników:

(i) przewidywanych korzyści 
terapeutycznych i korzyści dla zdrowia 
publicznego, w tym przewidywanych 
korzyści dla uczestników, przy 
uwzględnieniu wszystkich następujących 
czynników:

Or. en

Poprawka 289
Margrete Auken
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przydatność badania klinicznego, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 

– przydatność badania klinicznego, przy 
zapewnieniu reprezentatywności grup 
uczestników badania w stosunku do 
populacji, która ma być poddana leczeniu, 
pod względem wieku i płci oraz 
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regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

określeniu, czy uczestnicy są osobami 
zdrowymi, ochotnikami lub pacjentami, a 
także przy uwzględnieniu aktualnego stanu 
wiedzy naukowej, aktualnie najlepszej 
sprawdzonej interwencji oraz 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka opiera się na poprawce sprawozdawcy, lecz zapewnia uwzględnienie wieku, płci, 
rodzaju uczestników i aktualnie najlepszej sprawdzonej interwencji przy ocenie przydatności 
badania w części I procedury oceny.

Poprawka 290
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przydatność badania klinicznego, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

– przydatność badania klinicznego, przy 
zapewnieniu reprezentatywności grup 
uczestników badań w stosunku do 
populacji, która ma być poddana leczeniu, 
w tym kobiet i osób starszych, a także przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

Or. en

Poprawka 291
Rebecca Taylor
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przydatność badania klinicznego, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

– przydatność badania klinicznego, przy 
zapewnieniu reprezentatywności 
uczestników badania w stosunku do 
docelowej populacji, która ma stosować 
produkt leczniczy, a także przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

Or. en

Poprawka 292
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– przydatność badania klinicznego, przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

– przydatność badania klinicznego, przy 
zapewnieniu adekwatności grupy w 
stosunku do docelowej populacji, która 
ma być poddana leczeniu, a także przy 
uwzględnieniu aktualnego stanu wiedzy 
naukowej, oraz ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych;

Or. en
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Poprawka 293
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries, 
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania, metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych) i 
częstości występowania schorzenia, 
zwłaszcza chorób rzadkich (których 
częstość występowania nie przekracza 
pięciu osób na 10 000) i chorób 
ultrarzadkich (których częstość 
występowania nie przekracza progu 
jednego chorego na 50 000);

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku choroby rzadkiej trudność prowadzenia badania klinicznego najczęściej wiąże 
się z niewielką liczbą pacjentów cierpiących na każdą chorobę oraz ich rozproszeniem 
geograficznym.

Poprawka 294
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu stosownego przyjętego 
podejścia statystycznego, wiodącego planu 
badania i metodyki (w tym w 
odpowiednich przypadkach wielkości 
próby umożliwiającej warstwową analizę 
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według wieku i płci i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych); 
stopień, w którym badanie kliniczne 
dotyczy kwestii określonych jako 
priorytetowe przez pacjentów (w tym 
stopień i charakter udziału pacjentów w 
opracowaniu planu badania);

Or. en

Uzasadnienie

Proponowana stratyfikacja może nie zawsze być odpowiednia (np. badanie prowadzone 
konkretnie na populacji osób starszych); ponadto z perspektywy metodyki liczba możliwych 
do wykorzystania czynników stratyfikacji nie jest nieograniczona. Statystycy często muszą 
dokonywać wyboru spośród potencjalnych czynników stratyfikacji, którymi mogą również być 
biomarkery lub poprzednie terapie itd. Dodanie sformułowania „w odpowiednich 
przypadkach” zaproponowano w celu zapewnienia elastyczności na podstawie stosownego 
uzasadnienia.

Poprawka 295
Margrete Auken, Carl Schlyter

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
na podstawie uprzednio określonych 
głównych parametrów wynikowych, przy 
uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i uprzednio 
określonych podgrup umożliwiających 
warstwową analizę według wieku i płci i 
randomizacji, komparatora i punktów 
końcowych);

Or. en

Uzasadnienie

Należy uprzednio określić główne parametry wynikowe w celu uniknięcia zmanipulowania 
wyników. Dane uzyskane w ramach badań klinicznych można uznać za wiarygodne i odporne 
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wyłącznie wówczas, gdy odpowiednio odzwierciedlają grupy osób (np. kobiety, osoby 
starsze), które prawdopodobnie będą stosować badany produkt. Należy uprzednio określić 
podgrupy w celu zapewnienia właściwej interpretacji i właściwego wykorzystania danych.

Poprawka 296
Riikka Manner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby do celów analizy 
grupy docelowej i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

Or. en

Poprawka 297
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt i – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

– wiarygodność i odporność danych, 
których uzyskania oczekuje się w ramach 
badania klinicznego, przy uwzględnieniu 
przyjętego podejścia statystycznego, planu 
badania i metodyki (w tym wielkości próby 
i randomizacji, komparatora i punktów 
końcowych);

Or. fr

Uzasadnienie

Wyrażenie „dane uzyskane” należy zastąpić wyrażeniem „dane, których uzyskania oczekuje 
się”, ponieważ na etapie oceny nie będzie wiadomo, jakie dane zostaną uzyskane.



AM\929471PL.doc 69/86 PE506.159v02-00

PL

Poprawka 298
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– cechy interwencji w porównaniu do 
zwykłej praktyki klinicznej;

– cechy interwencji w porównaniu do 
zasad określonych w art. 32 deklaracji 
helsińskiej;

Or. en

Poprawka 299
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – tiret czwarte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ryzyko dla zdrowia uczestnika stwarzane 
przez chorobę, w związku z którą poddaje 
się badaniu badany produkt leczniczy;

ryzyko dla psychicznego lub fizycznego 
zdrowia uczestnika stwarzane przez 
chorobę, w związku z którą poddaje się 
badaniu badany produkt leczniczy;

Or. sl

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – podpunkt ii – tiret czwarte a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– zagrażające życiu lub zdrowiu skutki 
określonych chorób, takich jak niektóre 
choroby rzadkie i ultrarzadkie, w 
przypadku których istniejące możliwości 
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leczenia są ograniczone;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku choroby rzadkiej trudność prowadzenia badania klinicznego najczęściej wiąże 
się z niewielką liczbą pacjentów cierpiących na każdą chorobę oraz ich rozproszeniem 
geograficznym.

Poprawka 301
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ocenie aspektów określonych w 
podpunktach (i) oraz (ii) państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
uwzględnia, w stosownych przypadkach, 
subpopulacje mające zostać objęte 
badaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Cechy szczególne niektórych subpopulacji (określonych wg płci, wieku itd.) mogą też dotyczyć 
takich aspektów, jak adekwatność lub ryzyka i niedogodności dla uczestnika, o których mowa 
w ppkt (ii). Proponuje się zatem rozszerzenie zakresu tego przepisu i uwzględnienie 
subpopulacji w ramach oceny wszystkich elementów, o których mowa w ppkt (i) oraz (ii).

Poprawka 302
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera da (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) adekwatności proponowanego 
procesu udzielenia zgody zgodnie z 
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rozdziałem V;

Or. en

Poprawka 303
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera db (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(db) zgodność z wymogami dotyczącymi 
świadomej zgody, określonymi w rozdziale 
V;

Or. en

Poprawka 304
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera dc (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(dc) zgodność z dyrektywą 95/46/WE;

Or. en

Poprawka 305
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy sporządza sprawozdanie z 
oceny. Ocena aspektów, o których mowa w 
ust. 1, stanowi część I sprawozdania z 

2. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy sporządza sprawozdanie z 
oceny. Jednocześnie zainteresowane 
państwa członkowskie oceniają aspekty 
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oceny. etyczne określone w ust. 1. Ocena 
aspektów, o których mowa w ust. 1, 
stanowi część I sprawozdania z oceny, 
która obejmuje ocenę aspektów etycznych 
przedstawioną przez państwa 
członkowskie uczestniczące w procedurze.

Or. en

Uzasadnienie

Aspektów etycznych objętych częścią I nie można oddzielić od całej oceny.

Poprawka 306
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach:

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, czego dokonuje za 
pośrednictwem portalu UE, o którym 
mowa w art. 77 niniejszego 
rozporządzenia, w następujących 
terminach:

Or. fr

Poprawka 307
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy -1 (nowy) oraz akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozdziału datą 
oceny jest data, w której sprawozdanie z 
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oceny przedkładane jest pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim, a datą złożenia 
sprawozdania jest data przedłożenia 
końcowego sprawozdania z oceny 
sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim.

4. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach:

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach, które 
obejmują też terminy sporządzenia 
wstępnej oceny, wspólnej oceny i 
konsolidacji sprawozdania końcowego:

Or. en

Uzasadnienie

Proces oceny musi być zorganizowany tak, aby umożliwić państwu członkowskiemu 
pełniącemu rolę sprawozdawcy sformułowanie wstępnej oceny i przekazanie jej wszystkim 
zainteresowanym państwom członkowskim, które następnie mogą zgłaszać swoje uwagi 
(wspólna ocena), a także zapewnić wystarczający czas państwu członkowskiemu pełniącemu 
rolę sprawozdawcy na włączenie uwag zainteresowanych państw członkowskich 
(konsolidacja). Proces ten pozwoli uniknąć duplikacji oceny zarówno po stronie państwa 
członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak i zainteresowanych państw 
członkowskich, a także precyzuje rolę państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy.

Poprawka 308
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 

4. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach, w których 
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w następujących terminach: zainteresowane państwa członkowskie są 
również zobowiązane do przedstawienia 
zaangażowanym stronom uwag na temat 
aspektów etycznych:

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowane państwa członkowskie są zobowiązane do przedstawienia państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy swojego wkładu w zakresie spraw etycznych.

Poprawka 309
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach:

4. Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, uwzględniającą już stanowisko 
właściwej komisji etycznej, sponsorowi 
oraz pozostałym zainteresowanym 
państwom członkowskim w następujących 
terminach:

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dostosowanie terminów w celu zapewnienia czasu na dokonanie właściwej 
oceny przez zainteresowane podmioty w państwie członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy oraz przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, ponieważ są one 
zachęcane do przedstawiania uwag przed przesłaniem oceny sponsorowi przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

Poprawka 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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

(a) w ciągu 25 dni, lecz nie wcześniej niż 
15 dni po otrzymaniu zatwierdzonego 
wniosku, w przypadku badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminów przedstawienia części I sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 ust. 3 
proponowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia 
skutecznej oceny dokumentacji wniosku i uwag zainteresowanych państw członkowskich. W 
lit. (a)–(c) zastosowanie powinien mieć czas upływający od otrzymania zatwierdzonego 
wniosku. Konieczne są minimalne okresy przeglądu w celu zapewnienia zainteresowanym 
państwom członkowskim wystarczającego czasu na uczestnictwo w ocenie dopuszczalności 
zgodnie z art. 6 ust. 5.

Poprawka 311
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

(a) w ciągu 20 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

Or. en

Uzasadnienie

Potrzebne jest dostosowanie terminów w celu zapewnienia czasu na dokonanie właściwej 
oceny przez zainteresowane podmioty w państwie członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy oraz przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie, ponieważ są one 
zachęcane do przedstawiania uwag przed przesłaniem oceny sponsorowi przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.
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Poprawka 312
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

(a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu ryzyka i badań klinicznych o 
średnim stopniu ryzyka, w ramach 
których wykorzystuje się metody leczenia 
wsparte opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Badania o niskim stopniu ryzyka (lecz nie badania o średnim stopniu ryzyka) powinny 
podlegać szybszej ocenie, ponieważ część I oceny powinna koncentrować się na protokole 
(dostępne są już dane dotyczące produktu). Można to uważać za zachętę dla państw 
członkowskich do opierania się na przeprowadzonej przez komisję etyczną ocenie protokołu, 
np. tylko z powiadomieniem właściwego organu, ponieważ produkt jest stosowany zgodnie ze 
wskazaniami rejestracyjnymi.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

b) w ciągu 35 dni, lecz nie wcześniej niż 
20 dni po otrzymaniu zatwierdzonego 
wniosku, w przypadku badań klinicznych 
innych niż badania o niskim stopniu 
interwencji;

Or. en
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Uzasadnienie

Dostosowanie terminów przedstawienia części I sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 ust. 3 
proponowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia 
skutecznej oceny dokumentacji wniosku i uwag zainteresowanych państw członkowskich. W 
lit. (a)–(c) zastosowanie powinien mieć czas upływający od otrzymania zatwierdzonego 
wniosku. Konieczne są minimalne okresy przeglądu w celu zapewnienia zainteresowanym 
państwom członkowskim wystarczającego czasu na uczestnictwo w ocenie dopuszczalności 
zgodnie z art. 6 ust. 5.

Poprawka 314
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

(b) w ciągu 35 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

Or. en

Poprawka 315
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

(b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu ryzyka i badań 
klinicznych o średnim stopniu ryzyka, w 
ramach których wykorzystuje się metody 
leczenia wsparte opublikowanymi 
dowodami i/lub standardowymi 
wytycznymi w zakresie leczenia;

Or. en
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Uzasadnienie

Badania o niskim stopniu ryzyka (lecz nie badania o średnim stopniu ryzyka) powinny 
podlegać szybszej ocenie, ponieważ część I oceny powinna koncentrować się na protokole 
(dostępne są już dane dotyczące produktu). Można to uważać za zachętę dla państw 
członkowskich do opierania się na przeprowadzonej przez komisję etyczną ocenie protokołu, 
np. tylko z powiadomieniem właściwego organu, ponieważ produkt jest stosowany zgodnie ze 
wskazaniami rejestracyjnymi.

Poprawka 316
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

„Produkty lecznicze terapii zaawansowanej” różnią się, jeśli chodzi o naszą interpretację i 
interpretację stosowaną w środowisku medycznym, wśród organów regulacyjnych i w branży.
Wiele terapii zaawansowanych stosuje się od dziesięcioleci, a zatem nie są one już 
nowatorskie i nie należy wymagać dodatkowego czasu na ich ocenę. Nie należy określać 
dodatkowego terminu w przypadku wszystkich terapii zaawansowanych. Państwa 
członkowskie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje, jeśli uznają, że terapia 
zaawansowana wymaga dodatkowej analizy.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

(c) w ciągu 40 dni, lecz nie wcześniej niż 
30 dni po otrzymaniu zatwierdzonego 
wniosku, w przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

Or. en

Uzasadnienie

Dostosowanie terminów przedstawienia części I sprawozdania z oceny zgodnie z art. 14 ust. 3 
proponowanego rozporządzenia jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzenia 
skutecznej oceny dokumentacji wniosku i uwag zainteresowanych państw członkowskich. W 
lit. (a)–(c) zastosowanie powinien mieć czas upływający od otrzymania zatwierdzonego 
wniosku. Konieczne są minimalne okresy przeglądu w celu zapewnienia zainteresowanym 
państwom członkowskim wystarczającego czasu na uczestnictwo w ocenie dopuszczalności 
zgodnie z art. 6 ust. 5.

Poprawka 318
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

(c) w ciągu 45 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej;

Or. en

Uzasadnienie

Dłuższe terminy są konieczne do zapewnienia wystarczającego czasu na przeprowadzenie 
właściwej oceny przez zainteresowane państwa członkowskie, w tym komisje etyczne. Ponadto 
jeżeli zainteresowane państwa członkowskie nie przedstawią swojej opinii na temat części II 
wniosku o pozwolenie w terminie, pierwszeństwo ma ocena części I (dokonana przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy), co wyklucza możliwość odmowy wydania 
pozwolenia na badanie kliniczne przez zainteresowane państwa członkowskie na ich 
terytorium na podstawie analizy części II (pomijającej istotne aspekty etyczne).
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Poprawka 319
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Do celów niniejszego rozdziału datą oceny 
jest data, w której sprawozdanie z oceny 
przedkładane jest sponsorowi oraz 
pozostałym zainteresowanym państwom 
członkowskim.

Do celów niniejszego rozdziału datą oceny 
jest data, w której sprawozdanie z oceny 
przedkładane jest sponsorowi oraz 
pozostałym zainteresowanym państwom 
członkowskim. Od tej daty sprawozdanie z 
oceny jest dostępne na portalu UE.

Or. fr

Poprawka 320
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie należycie 
uwzględnia te uwagi.

5. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie należycie 
uwzględnia te uwagi i dokumentuje je w 
sprawozdaniu z oceny. Jeżeli 
sprawozdanie z oceny państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, 
w sprawozdaniu z oceny podaje się 
przyczyny takich rozbieżności.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ część I sprawozdania z oceny dotyczy istotnych aspektów etycznych, które zgodnie z 
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punktami 6 i 12 preambuły mają być uregulowane przez same zainteresowane państwa 
członkowskie, preferowanym rozwiązaniem byłoby podjęcie decyzji w części I sprawozdania z 
oceny na zasadzie konsensusu przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie. Jeżeli w 
sprawozdaniu z oceny państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, należy wyjaśnić przyczyny takich rozbieżności.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie należycie 
uwzględnia te uwagi.

5. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie należycie 
uwzględnia te uwagi i dokumentuje je w 
sprawozdaniu z oceny. Jeżeli 
sprawozdanie z oceny państwa 
członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, 
w sprawozdaniu z oceny państwo to 
podaje przyczyny takich rozbieżności.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ część I sprawozdania z oceny dotyczy istotnych aspektów etycznych, które zgodnie z 
punktami 6 i 12 preambuły mają być uregulowane przez same zainteresowane państwa 
członkowskie, preferowanym rozwiązaniem byłoby podjęcie decyzji w części I sprawozdania z 
oceny na zasadzie konsensusu przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie. Jeżeli w 
sprawozdaniu z oceny państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy odbiega od uwag 
zainteresowanych państw członkowskich, powinno ono co najmniej być zobowiązane do 
wyjaśnienia przyczyn takich rozbieżności. W sprawozdaniu z oceny należy zapewnić 
przejrzystość procesu decyzyjnego.
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Poprawka 322
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sprawozdanie z oceny jest 
przekazywane za pośrednictwem portalu 
UE i udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawozdanie z oceny udostępnia się publicznie, aby zapewnić zaufanie publiczne do procesu 
wydawania pozwoleń.

Poprawka 323
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Tylko państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może, w okresie od 
daty zatwierdzenia do daty oceny, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia, 
uwzględniając uwagi, o których mowa w 
ust. 5.

6. Tylko państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może, w okresie od 
daty zatwierdzenia do daty oceny, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia, 
uwzględniając uwagi własne oraz uwagi 
przedstawione przez inne zainteresowane 
państwa członkowskie, o których mowa w 
ust. 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka nie ma na celu zmiany istoty przepisu zaproponowanego przez Komisję, lecz 
zapewnienie jasności.
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Poprawka 324
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 10 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie dłuższy niż 20 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może wydłużyć bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 20 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie dłuższy niż 30 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Ramy czasowe powinny zapewniać wystarczający czas na dokonanie wspólnej oceny oraz na 
konsolidację odpowiedzi na pytania otrzymane od sponsora. Ponieważ wydłużone ramy 
czasowe (20 lub 30 dni) obejmują okres na dokonanie wspólnej oceny dodatkowych 
wyjaśnień, całkowity czas na wydanie pozwolenia nie ulega znaczącej zmianie.

Poprawka 325
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 10 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji
oraz nie dłuższy niż 20 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 10 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu ryzyka i 
badań klinicznych o średnim stopniu 
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
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leczenia, oraz nie dłuższy niż 20 dni w 
przypadku badań innych niż badania 
kliniczne o niskim i średnim stopniu 
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia.

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przyspieszona w przypadku badań klinicznych o niskim stopniu ryzyka (zob. 
poprawka 8).

Poprawka 326
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
odpowiedniego terminu, o którym mowa w 
ust. 4, na okres nie dłuższy niż 10 dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji oraz nie dłuższy niż 20 
dni w przypadku badań innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji.

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
odpowiedniego terminu, o którym mowa w 
ust. 4, na okres nie dłuższy niż 10 dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji oraz nie dłuższy niż 20 
dni w przypadku badań innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji. 
Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy za pośrednictwem portalu 
UE informuje sponsora o zawieszeniu 
terminu.

Or. fr

Poprawka 327
Anna Rosbach
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po otrzymaniu dodatkowych 
wyjaśnień pozostały okres na przedłożenie 
części I sprawozdania z oceny wynosi 
mniej niż trzy dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz mniej niż pięć dni w przypadku badań 
klinicznych innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji, okres ten 
przedłuża się odpowiednio do trzech i do 
pięciu dni.

Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień 
zainteresowane państwa członkowskie, 
najpóźniej 2 dni przed datą złożenia 
sprawozdania, przekazują państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
sprawozdania. Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy uwzględnia te 
uwagi przy finalizacji sprawozdania z 
oceny. Czas na dokonanie wspólnej oceny 
i konsolidacji dodatkowych wyjaśnień 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie i państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy jest nie 
krótszy niż 15 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie krótszy niż 20 dni w przypadku 
badań klinicznych innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Proces oceny dodatkowych wyjaśnień powinien odzwierciedlać proces wspólnej oceny 
wniosku. Zapewni to również państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy 
wystarczający czas na dokonanie wstępnej oceny, a także wystarczający czas na 
przeprowadzenie wspólnej oceny i konsolidacji.

Poprawka 328
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu konsultacji z komitetami 
eksperckimi państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy może też 
wydłużyć okres, o którym mowa w ust. 4 i 
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6a, o kolejnych 60 dni w przypadku badań 
klinicznych obejmujących produkty 
lecznicze terapii zaawansowanej lub inne 
nowatorskie terapie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli to wskazane, ramy czasowe powinny zapewniać państwom członkowskim wystarczający 
czas na uzyskanie wkładu eksperckiego w proces oceny w przypadku produktów leczniczych 
terapii zaawansowanej lub innych nowatorskich terapii. Jest to możliwe na mocy obecnie 
obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 329
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przedstawiło 
sprawozdania z oceny w terminie 
przewidzianym w ust. 4, 6 i 7, część I 
badania klinicznego uznaje się za przyjętą 
przez państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu przypomnieć, że przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia 
opiera się na zasadzie milczącej zgody wprowadzonej dyrektywą 2001/20/WE. Poszanowanie 
tej zasady jest niezbędne, ponieważ pozwoli na zagwarantowanie przestrzegania terminów, 
które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia nie tylko szybkiego dostępu do 
innowacyjnych metod leczenia, lecz także dla utrzymania konkurencyjności europejskich 
badań klinicznych.


