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Изменение 330
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, по отношение на собствената 
си територия, прилагането във връзка 
със следните аспекти:

1. Без да се засягат аспектите, 
обхванати от част I, съгласно член 6, 
всяка засегната държава членка оценява, 
по отношение на собствената си 
територия, прилагането във връзка със 
следните аспекти:

Or. en

Изменение 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка засегната държава членка 
оценява, по отношение на собствената 
си територия, прилагането във връзка 
със следните аспекти:

Оценките по части I и II се правят 
едновременно. Всяка засегната държава 
членка оценява, по отношение на 
собствената си територия, прилагането 
във връзка със следните аспекти:

Or. fr

Изменение 332
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответствие с изискванията за заличава се
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информирано съгласие, посочени в 
глава V;

Or. en

Обосновка

Тези декларации имат значение не на национално, а на общо и общностно равнище. 
Поради това би било по-добре да се преместят в част I на оценката.

Изменение 333
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) съответствие с изискванията за 
защита на субектите и информирано 
съгласие, посочени в глава V;

Or. en

Изменение 334
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) съответствие с изискванията за 
защита на субектите и информирано 
съгласие, посочени в глава V;

Or. en

Обосновка

Свеждането на етичната оценка само до проверка на процедурата за даване на 
информирано съгласие не е достатъчно. Предложението за регламент трябва да 
вземе предвид различията при етичните оценки за защита на субектите в държавите 
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членки — принцип, който се спазва в различни международни инструменти, например 
декларацията от Хелзинки и Конвенцията за правата на човека и биомедицината, 
подписана в Овиедо.

Изменение 335
Françoise Grossetête, Marina Yannakoudakis, Thomas Ulmer, Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съответствие с националните 
законодателни разпоредби, свързани с 
етиката;

Or. en

Обосновка

Ролята на комитетите по етика сякаш не е определена много ясно в предложението 
на Комисията. Нужно е да се поясни, че оценката, необходима за разрешаването на 
клинично изпитване, включва също и етични аспекти.

Изменение 336
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съгласно Директива 95/46/ЕО; заличава се

Or. en

Обосновка

Тези декларации имат значение не на национално, а на общо и общностно равнище. 
Поради това би било по-добре да се преместят в част I на оценката.

Изменение 337
Margrete Auken
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква дa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) съответствие с член 46а;

Or. en

Обосновка

Повлияването на резултатите чрез формата на клиничното изпитване (изпитване 
спрямо плацебо за по-добри резултати) е силно неетично към субектите, но, за 
съжаление, често срещано явление в медицинските изследвания. За да се гарантира 
напредъка на науката, новите лекарствени продукти или изпитването на употребата 
на съществуващите за цели, различни от предназначението им съгласно етикета се 
сравнява с най-добрите доказани към момента интервенции (член 46а). Изпитването 
на лекарствени продукти спрямо плацебо/неприлагане на лечение следва да се 
извършва единствено, когато не съществува друго лечение.

Изменение 338
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) съответствие с по-ограничителни 
национални разпоредби в областта на 
клиничните изпитвания с участието 
на уязвими лица.

Or. fr

Обосновка

Когато осигурява защита на уязвимите лица регламентът трябва да бъде в 
съответствие с ограничителните разпоредби, въведени от някои държави членки за 
други категории уязвими лица, включително жени, които са бременни, които току-що 
са родили или предстои да родят, или които кърмят, както и лишени от свобода лица.
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Изменение 339
Nessa Childers

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) съответствие с етичните 
изисквания в засегнатата държава 
членка.

Or. en

Изменение 340
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Всяка засегната държава членка 
оценява етичната приемливост на 
клиничните изпитвания в 
съответствие с националното си 
законодателство. Във връзка с това 
всяка държава членка създава 
комитети по етика. В случай на 
многоцентрови изпитвания, 
независимо от броя на комитетите 
по етика, всяка държава членка 
установява процедура за приемане на 
единно становище.

Or. en

Изменение 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка трябва да 
приключи своята оценка в рамките на 
десет дни от датата на валидиране. Тя 
може по основателни причини да поиска 
допълнителни разяснения от спонсора 
по отношение на аспектите, посочени в 
параграф 1, само в рамките на 
посочения срок.

2. Всяка държава членка трябва да 
приключи своята оценка в рамките на 
двадесет дни от датата на валидиране. 
Тя може по основателни причини да 
поиска допълнителни разяснения от 
спонсора по отношение на аспектите, 
посочени в параграф 1, само в рамките 
на посочения срок.

Or. en

Изменение 342
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засегнатата държава членка 
информира спонсора за 
преустановяването на отчитането 
на срока чрез портала на ЕС.

Or. fr

Изменение 343
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако спонсорът не представи 
допълнителни разяснения в рамките на 
срока, определен от докладващата 
държава членка в съответствие с 
първата алинея, заявлението се счита за 
оттеглено. Оттеглянето следва да се 
прилага само по отношение на 

Ако след искане на засегнатата 
държава членка спонсорът не 
представи допълнителни разяснения в 
рамките на срока, определен в 
съответствие с първата алинея, 
заявлението за клинично изследване, 
което се оценява, се счита за оттеглено. 
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засегнатата държава членка. Оттеглянето следва да се прилага само 
по отношение на засегнатата държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

Изясняване на формулировката.

Изменение 344
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавата членка може да удължи 
срока, посочен в параграфи 2 и 3, с още 
15 дни с цел провеждане на 
консултации с комитети по етика.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не се отнася изрично до комитетите по етика, 
въпреки че тяхната роля за разрешаването на етични проблеми при клинични 
изпитвания е изключително важна. Следователно би било необходимо специално 
позоваване на комитетите по етика, както и допълнителен срок, с цел осигуряване на 
възможност за правилното анализиране на етичните проблеми като част от 
процедурата.

Изменение 345
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако засегнатата държава членка 
не представи своя доклад за оценка в 
рамките на сроковете, предвидени в 
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параграфи 2 и 3, част II се счита за 
приета от засегнатата държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

Предложението за регламент се основава на принципа на мълчаливо съгласие, въведен 
от Директива 2001/20/ЕО. Този принцип трябва да се прилага, за да се гарантира 
спазването на сроковете, което е предпоставка не само за бърз достъп до 
иновативно лечение, но също и за запазване на конкурентоспособността на 
европейските клинични изследвания.

Изменение 346
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Доклад за оценка на клинични 

изпитвания в областта на редките 
заболявания

1. В конкретния случай на 
клиничните изпитвания на редки 
заболявания, съгласно определението
в Регламент (ЕО) № 141/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета 
за лекарствата сираци, докладващата 
държава членка търси експертното 
становище на Научно-
консултативната работна група към 
Европейската агенция по 
лекарствата относно заболяването 
или групата заболявания, засегнати 
от клиничното изпитване, 
включително относно аспекти, 
попадащи в обхвата на част II от 
оценката.
2. За целите на оценката на 
аспектите, посочени в член 7, 
докладващата държава членка 
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съобщава своевременно становището 
на Научно-консултативната работна 
група на засегнатите държави 
членки.

Or. en

Обосновка

В случай на редки заболявания необходимите експертни знания за оценка на 
заявлението обикновено са оскъдни на национално равнище. Поради това може да е 
от полза те да се търсят на европейско равнище. За да се помогне на докладващата 
държава членка и на засегнатите държави членки да предоставят добре 
информирана оценка на заявлението, докладващата държава членка следва да се 
консултира с Научно-консултативната работна група към Европейската агенция по 
лекарствата, която може по-добре да осигури необходимата експертна помощ.

Изменение 347
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Решение относно клиничното 
изпитване

Окончателно решение относно 
клиничното изпитване

Or. fr

Изменение 348
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка засегната държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за това дали клиничното изпитване е 
разрешено, дали е разрешено при 
спазването на определени условия или 
се отказва разрешение.

1. Всяка засегната държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за окончателното си решение да 
разреши клиничното изпитване, да го 
разреши при спазването на определени 
условия или да откаже разрешение.
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Or. fr

Изменение 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата, която е по-късна — или 
от датата на оценката, или от последния 
ден на оценяването, посочено в член 7.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на съответните 
комитети по етика, в рамките на 
десет дни от датата, която е по-късна —
или от датата на оценката, или от 
последния ден на оценяването, посочено 
в член 7.

Or. en

Изменение 350
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Условията за разрешение могат да 
се отнасят единствено до аспектите, 
попадащи в обхвата на член 7, 
параграф 1. Без да се засягат 
разпоредбите на член 87, 
допълнителни заявления за 
разрешение или одобрения не могат да 
бъдат искани.

Or. en

Обосновка

Разрешенията при определени условия по начина, по който са формулирани в момента, 
са доста неясни и следва да бъдат ограничени.
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Изменение 351
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Без да се засяга първата алинея, дадена 
засегната държава членка може да 
изрази несъгласие със заключението на 
докладващата държава членка само 
на следните основания:

Без да се засяга първата алинея, дадена 
засегната държава членка може да 
изрази несъгласие за приемане на 
част I от доклада за оценка само на 
следните основания:

Or. en

Изменение 352
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) научни основания, свързани с 
аспектите, посочени в член 6, 
параграф 1;

Or. en

Изменение 353
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква aб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) безопасност на субекта, по-
конкретно по отношение на 
критериите за включване или 
невключване в изпитването и 
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предвидените процедури за 
мониторинг в предложеното 
клинично изпитване;

Or. en

Изменение 354
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) добре обосновани поводи за 
загриженост от етична гледна 
точка, произтичащи от оценката 
съгласно член 6, параграф 1;

Or. en

Обосновка

С цел включването на поводите за загриженост от етична гледна точка, 
произтичащи от оценката на част I, като възможност за отказ.

Изменение 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) отказ на комитета по етика да 
одобри провеждането на клиничното 
изпитване в засегнатата държава 
членка;

Or. en
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Обосновка

Държавите членки трябва да могат да отказват участие в клинично изпитване въз
основа на етични съображения. Отрицателно решение на комитета по етика в 
засегнатата държава членка трябва непременно да води до непредоставяне на 
разрешение за клиничното изпитване за въпросната държава членка.

Изменение 356
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако съответната държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, точка a), чрез 
портала на ЕС тя уведомява Комисията, 
всички държави членки и спонсора за 
своето несъгласие, като представя и 
подробна обосновка на основата на 
научни и социално-икономически 
аргументи, както и обобщение на 
тази обосновка, на.

Ако засегнатата държава членка не е 
съгласна със заключението на 
докладващата държава членка, чрез 
портала на ЕС тя уведомява Комисията, 
всички държави членки и спонсора за 
своето несъгласие.

Or. en

Обосновка

Несъразмерна тежест за държавите членки, предвид кратките срокове.

Изменение 357
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съответната държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, точка a), чрез портала 
на ЕС тя уведомява Комисията, всички 
държави членки и спонсора за своето 

Ако засегнатата държава членка не е 
съгласна със заключението на 
докладващата държава членка въз 
основа на втора алинея, буква a), чрез 
портала на ЕС тя уведомява Комисията, 
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несъгласие, като представя и подробна 
обосновка на основата на научни и 
социално-икономически аргументи, 
както и обобщение на тази обосновка, 
на

всички държави членки и спонсора за 
своето несъгласие, като представя и 
подробна обосновка на основата на 
научни и социално-икономически 
аргументи, както и обобщение на тази 
обосновка;

Or. fr

Изменение 358
Антония Първанова

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако съответната държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, точка a), чрез портала 
на ЕС тя уведомява Комисията, всички 
държави членки и спонсора за своето 
несъгласие, като представя и подробна 
обосновка на основата на научни и 
социално-икономически аргументи, 
както и обобщение на тази обосновка, 
на.

Ако засегнатата държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, буква a), чрез портала 
на ЕС тя уведомява Комисията, всички 
държави членки и спонсора за своето 
несъгласие, като представя и подробна 
обосновка на основата на научни и 
социално-икономически аргументи, 
както и обобщение на тази обосновка.
Причините за несъгласието следва да 
бъдат публично достъпни.

Or. en

Обосновка

Несъгласието от страна на дадена държава членка със заключението въз основа на 
буква а) от втора алинея следва да бъде публично достояние с цел гарантиране на
прозрачност и публичност на информацията относно решение, свързано с отказ на 
разрешение за клинично изпитване на национално равнище.

Изменение 359
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav 
Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej Kukovič, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug



AM\929473BG.doc 17/73 PE506.160v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат първата и втората 
алинея, в случай на друг конфликт, 
засегнатата държава членка прави 
опит за постигане на съгласие със 
заключението. Ако не се намери 
разрешение, Комисията взема 
решение относно заключението след 
изслушване на засегнатата държава 
членка и, ако е целесъобразно, след 
консултация с Европейската агенция 
по лекарствата.

Or. en

Обосновка

Решението на докладващата държава членка има обвързващ характер за другите. 
Възможно е докладваща държава членка да подкрепя дадено клинично изпитване, но 
то да не се подкрепя от органите и комитетите по етика на повечето засегнати 
държави членки. Дори ако органите и комитетите по етика работят съвместно за 
постигане на съгласие, трябва да има решение за разрешаване на конфликти. 
Комисията е обект на контрол от страна на ЕП и на Съвета, така че е 
упълномощена в по-голяма степен да взема такива решения, отколкото докладващата 
държава членка. Тъй като това е предвидено само при изключителни обстоятелства, 
необходимото допълнително време е допустимо.

Изменение 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако засегнатата държава членка 
не е съгласна със заключението на 
докладващата държава членка въз 
основа на параграф 2, алинея 2, 
букви а) и б), клиничното изпитване 
не се провежда в съответната
държава членка.
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Or. fr

Обосновка

Текстът предложен от Комисията (член 8, параграф 2) позволява на дадена 
засегната държава членка да не се съгласи с решението за изпитване, взето от 
докладващата държава членка, но не посочва какво е последствието. Изменението 
изяснява, че в такива случаи държавата членка може да избере да не се съгласи („opt 
out“) със заключенията на докладващата държава членка, при което няма да бъде 
възможно провеждане на изпитването в засегнатата държава членка.

Изменение 361
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако по отношение на част I от 
доклада за оценка клиничното 
изпитване е приемливо или приемливо 
при определени условия, съответната 
държава членка следва да включи в 
своето решение заключението си 
относно част II от доклада за оценка.

3. Ако по отношение на част I от 
доклада за оценка клиничното 
изпитване е приемливо или приемливо 
при определени условия, съответната 
държава членка следва да включи в 
своето решение заключението си 
относно част II от доклада за оценка. 
Засегнатата държава членка 
представя на спонсора както част I, 
така и част II от доклада за оценка, 
включително техните заключения.

Or. en

Обосновка

Представянето и на двете части на доклада за оценка ще придаде допълнителна 
яснота на процеса на оценяване.

Изменение 362
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай, че държава членка 
откаже разрешение въз основа на 
част II, спонсорът може да обжалва 
само веднъж пред засегнатата 
държава членка чрез портала на ЕС, 
посочен в член 77. Спонсорът може да 
изпрати допълнителни разяснения в 
срок от седем дни. Засегнатата 
държава членка оценява повторно, за 
своята територия, аспектите, 
посочени в член 7, параграф 1, и взема 
предвид допълнителните разяснения, 
представени от спонсора.
Засегнатата държава членка трябва 
да приключи своята оценка в рамките 
на седем дни от датата на 
получаване на допълнителните 
разяснения. Ако в срок от седем дни 
засегнатата държава членка откаже 
разрешение или не представи 
заключение по част II, заявлението се 
счита за окончателно отказано и 
клиничното изпитване не се 
провежда в засегнатата държава 
членка.

Or. fr

Обосновка

Това изменение цели да даде възможност на спонсорите да правят обжалване в 
контекста на процедурата за оценка по част II. Това дава на спонсора последна 
възможност да обоснове или обясни на засегнатата държава членка аспектите на 
клиничното изпитване, включени в част II. За да се гарантира, че процедурата по 
оценяване няма да се удължава прекомерно, възможността за обжалване се 
балансира от принципа на мълчаливо съгласие.

Изменение 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако съответната държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
част І от доклада за оценка се счита за 
решението на съответната държава 
членка по заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване.

4. По отношение на клиничните 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция, ако съответната държава 
членка не е уведомила спонсора за 
своето решение в рамките на сроковете, 
посочени в параграф 1, заключението 
относно част І от доклада за оценка се 
счита за решението на съответната 
държава членка по заявлението за 
разрешение за клиничното изпитване, 
при условие че то е било счетено за 
клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция в съответствие с 
член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение на клиничните изпитвания съгласно настоящия параграф 
(основано единствено на прилагането на част I) води до по-висок риск за субектите и 
поради това следва да се ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

Изменение 364
Elena Oana Antonescu

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако съответната държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение 
в рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
част І от доклада за оценка се счита 
за решението на съответната държава 
членка по заявлението за разрешение 
за клиничното изпитване.

4. Съответната държава членка
уведомява спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1. Клиничното изпитване 
може да започне само след като
съответната държава членка е 
уведомила спонсора чрез портала на 
ЕС, че клиничното изпитване е 
разрешено.

Or. en
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Изменение 365
Zofija Mazej Kukovič

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Засегнатите държави членки не
изискват допълнителни разяснения от 
спонсора след датата на оценката.

5. Засегнатите държави членки могат 
да изискват допълнителни разяснения 
от спонсора след датата на оценката с 
цел осъществяване на непрекъснато 
наблюдение на етиката и 
безопасността на клиничните 
изследвания върху хора.

Or. sl

Изменение 366
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. След датата на уведомяването не 
е възможно допълнителна оценка или 
решение да попречи на спонсора да 
започне клиничното изпитване, освен 
ако разрешението е отказано от 
съответната държава членка.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че след като засегната държава членка уведоми за единно 
решение, спонсорът може да започне клиничното изпитване.

Изменение 367
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, оценяващи заявлението Лица, оценяващи части I и II от 
досието на заявлението

Or. fr

Изменение 368
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, 
институцията на мястото на 
изпитването и участващите 
изследователи, както и че не са 
изложени на каквато и да е друго 
неправомерно въздействие.

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
части I и II от заявлението, не са 
изправени пред конфликт на интереси, 
че те са независими от спонсора и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквото и да е друго 
неправомерно въздействие.

Or. fr

Изменение 369
Антония Първанова, Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
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независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквато и да е друго 
неправомерно въздействие.

независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквото и да е друго 
неправомерно въздействие. Имената и 
декларациите за интереси на лицата, 
валидиращи и оценяващи заявленията 
за клинични изпитвания, са публично 
достъпни.

Or. en

Обосновка

По-голямата прозрачност относно процеса за вземане на решения във връзка с 
валидирането и оценката на клиничното изпитване би допринесла за интегритета и 
независимостта на взетите решения и, в крайна сметка, следва да укрепи доверието в 
отговорните публични органи на национално равнище.

Изменение 370
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквато и да е друго 
неправомерно въздействие.

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквото и да е друго 
неправомерно въздействие. Ако е 
възможно, лицата, валидиращи 
заявленията, публикуват 
декларацията си за наличие или липса 
на интереси в базата данни на ЕС.

Or. en
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Изменение 371
Erik Bánki

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквато и да е друго 
неправомерно въздействие.

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквото и да е друго 
неправомерно въздействие. 
Автобиографията и декларацията за 
интереси на лицата, валидиращи и 
оценяващи заявленията, се 
публикуват на портала на ЕС.

Or. en

Обосновка

За постигане на пълна прозрачност на клиничното изпитване е необходимо 
автобиографията и декларацията за интереси на лицата, валидиращи и оценяващи 
заявленията, да се направят публично достъпни. Това трябва да се осъществи 
посредством портала на ЕС, тъй като той ще служи като интерфейс на цялата 
процедура, съгласно предложението.

Изменение 372
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 

1. За оценката, описана в 
настоящата глава, отговаря Комисия 
за институционален преглед (IRB)/ 
Независим комитет по етика (IEC). 
Съгласно правилата, които 
управляват състава и 
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участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквато и да е друго 
неправомерно въздействие.

отговорностите на IRB/IEC, 
държавите членки гарантират, че 
лицата, валидиращи и оценяващи 
заявлението, не са изправени пред 
конфликт на интереси, че те са 
независими от спонсора, институцията 
на мястото на изпитването и 
участващите изследователи, както и че 
не са изложени на каквото и да е друго 
неправомерно въздействие.

Or. en

Обосновка

Както беше заявено по-рано, етичната преценка е част от оценката и не може да 
бъде разглеждане отделно.

Изменение 373
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно 
притежават необходимата 
квалификация и опит.

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката на част II се извършва от 
група лица, поне половината от които 
отговарят на условията, определени в 
член 46 от настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Член 9, параграф 2 следва да бъде изменен за по-голяма яснота. Предложената от 
Комисията формулировка („лица, които съвместно притежават необходимата 
квалификация и опит“) е неясна и може да бъде тълкувана по различни начини.

Изменение 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно
притежават необходимата 
квалификация и опит.

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които заедно
притежават необходимата 
квалификация и опит. Освен това се 
взема под внимание мнението на 
комитета по етика.

Or. en

Изменение 375
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Margrete Auken, Thomas Ulmer, Alojz 
Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana 
Antonescu, Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно
притежават необходимата 
квалификация и опит.

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, включително 
значителен брой лекари, които заедно
притежават необходимата 
квалификация и опит.

Or. en

Изменение 376
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 

3. При оценката се взема предвид 
мнението на комитет по етика. 



AM\929473BG.doc 27/73 PE506.160v02-00

BG

основна област на интерес не е 
научна. Взема се предвид мнението на 
поне един пациент.

Създават се процедури, които да 
позволяват на спонсора да обжалва. 
Комисията разработва насоки за 
участието на пациенти, основани на 
съществуващи добри практики.

Or. en

Обосновка

От обсъжданията с някои комитети по етика по време на проявите, организирани от 
Европейския форум за добра клинична практика (ЕФДКП), става ясно, че те считат 
общите термини, като например „взет под внимание“, за неясни и поради това се 
опасяват, че ще бъдат дадени разрешения за изпитване, което са оценили 
отрицателно. Настоящото изменение определено няма такава цел, затова предлагаме 
тази нова формулировка с цел внасяне на допълнителна яснота.

Изменение 377
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 
основна област на интерес не е научна. 
Взема се предвид мнението на поне 
един пациент.

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 
основна област на интерес не е научна. 
Взема се предвид мнението на поне 
един пациент. В оценката на всяко 
клинично изпитване участва 
независим комитет по етика, както 
се посочва в Декларацията от 
Хелзинки и в насоките на ICH за 
добра клинична практика.

Or. en

Изменение 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 
основна област на интерес не е 
научна. Взема се предвид мнението на 
поне един пациент.

3. При оценката се взема предвид 
мнението на независим комитет по 
етика на национално равнище.

Or. es

Изменение 379
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 
основна област на интерес не е 
научна. Взема се предвид мнението на 
поне един пациент.

3. При оценката се взема предвид 
мнението на комитет по етика.

Or. es

Изменение 380
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В рамките на една година след 
влизане в сила на настоящия 
регламент Комисията публикува 
насоки за държавите членки относно 
комитетите по етика с цел 
рационализиране на процедурите и 
улесняване на провеждането на 
изпитвания в няколко държави 
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членки, без да се излага на риск 
безопасността на субектите.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да предложи насоки за комитетите по етика, основаващи се на 
най-добрите практики в държавите членки, с цел рационализиране и улесняване на по-
доброто сътрудничество между тях.

Изменение 381
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако субектите са малолетни или 
непълнолетни лица, специално 
внимание трябва да се обърне на 
оценката на заявлението за разрешение 
за клинично изпитване въз основа на 
педиатричния опит или след 
консултация по клинични, етични и 
психосоциални проблеми в сферата на 
педиатрията.

1. Ако субектите са малолетни или 
непълнолетни лица, специално 
внимание трябва да се обърне на 
оценката на заявлението за разрешение 
за клинично изпитване въз основа на 
педиатричния опит или след 
консултация по клинични, етични и 
психосоциални проблеми в сферата на 
педиатрията, съгласно насоки Е11 на 
ICH и препоръките на ЕС относно 
етиката (ЕК, 2008 г.).

Or. en

Обосновка

Международно приетите насоки Е11 на ICH, както и препоръките, направени от 
Европейската комисия, представляват референтни документи за оценката на 
педиатрично клинично изпитване.

Изменение 382
Esther de Lange

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако субектите са от други 
уязвими групи от населението, 
включително възрастни хора, лица с 
крехко здраве и хора с деменция, се 
отделя специално внимание на 
оценката на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване въз 
основа на експертно мнение на 
специалисти в дадената област или 
след консултация относно 
клиничните, етичните и 
психосоциалните проблеми в 
областта.

Or. en

Изменение 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато клиничното изпитване 
засяга други категории субекти, 
които се считат за уязвими лица 
съгласно националното право, 
заявлението за разрешение за 
провеждане на клиничното 
изпитване се оценява въз основа на 
националното право на засегнатите 
държави членки.

Or. fr

Обосновка

Когато осигурява защита на уязвимите лица, настоящият регламент трябва да бъде 
в съответствие с ограничителните разпоредби, въведени от някои държави членки за 
други категории уязвими лица, включително жени, които са бременни, които току-що 
са родили или предстои да родят, или които кърмят, както и лишени от свобода лица.
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Изменение 384
Andrés Perelló Rodríguez

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Когато субектите принадлежат 
към уязвими групи от населението се 
отделя специално внимание на 
оценката на заявлението за 
разрешение за клинично изпитване въз 
основа на експертно мнение за 
съответното заболяване или за 
медицинското и социалното 
положение на субекта, или след 
консултация относно конкретни 
клинични, етични и психосоциални 
проблеми в тази област.

Or. es

Изменение 385
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато националните разпоредби 
за защита на субектите на клинични 
изпитвания са по-изчерпателни от 
разпоредбите в настоящия 
регламент, се прилагат мерките с по-
висока степен на защита.

Or. en

Обосновка

Ако в някои държави членки се прилагат правила с по-висока степен на защита (напр.
за бременните жени във Франция), те следва да продължат да бъдат прилагани, 
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както се посочва в член 3, параграф 1 от Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 386
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Когато националните разпоредби 
за защита на субектите на клинични 
изпитвания са по-изчерпателни от 
разпоредбите в настоящия 
регламент, се прилага мярката с по-
висока степен на защита.

Or. en

Обосновка

Когато съществуват специални национални правила за защита за уязвими групи, те 
следва да бъдат спазвани.

Изменение 387
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11 заличава се
Подаване и оценяване на заявления, 

ограничаващи се до аспекти, които са 
обхванати част І от доклада за 

оценка
По искане на спонсора заявлението за 
разрешение за клинично изпитване, 
неговото оценяване и решението се 
ограничават до аспектите, 
обхванати от част І на доклада за 
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оценка.
След уведомяването за решението 
относно аспектите, които са 
обхванати от част І от доклада за 
оценка, спонсорът може да подаде 
заявление за разрешение, 
ограничаващо се до аспектите, 
обхванати от част II на доклада за 
оценка. В такъв случай това 
заявление се оценява в съответствие 
с член 7 и засегнатата държава 
членка съобщава своето решение по 
отношение на част II от доклада за 
оценка в съответствие с член 8.

Or. en

Обосновка

Научните и етичните оценки не следва да бъдат разделяни в доклада за оценка, което 
би се случило на практика, ако е възможно цялата процедура на оценка да се раздели
на две и да не се спази изискването за извършване на оценка, съгласно член 6.

Изменение 388
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 11 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценките по части I и II се правят 
едновременно.

Or. fr

Изменение 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на спонсора заявлението за 
разрешение за клинично изпитване, 
неговото оценяване и решението се 
ограничават до аспектите, обхванати 
от част І на доклада за оценка.

По искане на спонсора заявлението за 
разрешение за клинично изпитване се
ограничава до аспектите, обхванати от 
част І на доклада за оценка.

Or. en

Изменение 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 След уведомяването за решението 
относно аспектите, които са обхванати 
от част І от доклада за оценка, 
спонсорът може да подаде заявление за 
разрешение, ограничаващо се до 
аспектите, обхванати от част II на 
доклада за оценка. В такъв случай това 
заявление се оценява в съответствие с 
член 7 и засегнатата държава членка 
съобщава своето решение по отношение 
на част II от доклада за оценка в 
съответствие с член 8.

След уведомяването за решението 
относно аспектите, които са обхванати 
от част І от доклада за оценка, 
спонсорът подава заявление за 
разрешение, ограничаващо се до 
аспектите, обхванати от част II на 
доклада за оценка. В такъв случай това 
заявление се оценява в съответствие с 
член 7 и засегнатата държава членка 
съобщава своето решение по отношение 
на част II от доклада за оценка в 
съответствие с член 8. Липсата на 
одобрение както по част I, така и по 
част II от досието на заявлението 
води до отказ от разрешение на 
клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

Текстът на предложението прави част II на досието на заявлението 
незадължителна, тъй като спонсорът „може да подаде заявление“ (или да не подаде 
заявление) за разрешението, попадащо в приложното поле на част II. Ако спонсорът 
реши да се откаже от подаване на заявление, решението би се основавало единствено 
на анализа на част I. Това би изключило от оценката важни етични аспекти, 
попадащи в обхвата на част II, което е неприемливо. Добавеният текст е за по-
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голяма правна яснота.

Изменение 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 11а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11а
Държавите членки дават приоритет 
на заявленията за клинични 
изпитвания, за да подобрят, където е 
възможно, определените графици, 
когато клиничното изпитване е 
свързано със състояние, което 
представлява рядко или много рядко 
заболяване, и като такова е предмет 
на значителна административна 
тежест, дължаща се на 
изключително малкия брой пациенти. 
Редките и много редките заболявания 
се определят като тежки, 
инвалидизиращи и често 
животозастрашаващи заболявания, 
които засягат не повече от 5 души на 
10 000 или съответно не повече от 
един човек на 50 000 в Съюза.

Or. en

Обосновка

В настоящия регламент е уместно да се даде приоритет на определени заявления за 
клинични изпитвания в рамките на приетите графици и да се предприемат мерки с цел 
подобряване на положението за пациенти, страдащи от редки и много редки тежки и 
животозастрашаващи заболявания.

Изменение 392
Edite Estrela

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да 
представи,след отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
заявление за разрешение до всяка от 
засегнатите държави членки. Това 
заявление се смята за ново заявление за 
разрешение за друго клинично 
изпитване.

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да представи, 
след отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
заявление за разрешение до всяка от 
държавите членки. Това заявление се 
смята за повторно внасяне на 
заявлението за разрешение за друго 
клинично изпитване. То е съпроводено 
от всеки предходен доклад за оценка и 
от съображенията на съответните 
държави членки и изтъква 
измененията или причините, за
повторното внасяне на досието на 
заявлението.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложението това би позволило на спонсорите да подберат прецизно 
държавите членки с най-свободен режим за получаване на разрешение, по-специално в 
случаите, когато държавите членки, участващи в първичното заявление, са 
поставили под съмнение научната обосновка за дадено клинично изпитване. 
Изискването повторно внесеното заявлението да е съпроводено от предходни доклади 
е основен фактор за избягване на ненужни бюрократични тежести и удвояване на 
работата.

Изменение 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да 
представи, след отказ за предоставяне 
на разрешение или оттегляне на 
заявление, заявление за разрешение до 
всяка от засегнатите държави членки. 
Това заявление се смята за ново 

След отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
спонсорът може да представи ново
заявление за разрешение до всяка от 
засегнатите държави членки. Това 
заявление се смята за ново заявление за 
разрешение за друго клинично 
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заявление за разрешение за друго 
клинично изпитване.

изпитване. Въпреки това в него трябва 
да се посочат причините за отказа за 
предоставяне на разрешение или за 
оттеглянето на първоначалното 
заявление за разрешение и 
направените промени по отношение 
на първоначалния вариант на 
протокола.

Or. fr

Обосновка

Тази разпоредба цели да се избегне възможността спонсорът да представи в друга 
държава членка проект, който е получил отказ или е бил оттеглен, без предварително 
да е уведомил въпросната държава за отказа или оттеглянето на първоначалното 
заявление и за причините, които са мотивирали това решение, и без да е внесъл 
необходимите подобрения.

Изменение 394
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване.

Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване от страна на 
всички засегнати държави членки.

Or. en

Обосновка

За първоначалното разрешение ще има повече от една дата на уведомление, тъй като 
всяка засегната държава членка уведомява за това индивидуално. За решенията 
вероятно ще се уведомява почти едновременно или с разлика от само няколко дена. 
Предвид кратките срокове за първоначално разрешение е за предпочитане да се запази 
простотата, яснотата и редът на процедурата, като не се започва добавяне на нови 
държави членки преди приключване на първоначалната процедура.
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Изменение 395
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване.

Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване във всяка 
държава членка.

Or. en

Обосновка

За да се подобри извършването на многонационални клинични изпитвания, спонсорите 
следва да имат правото да разширяват обхвата в друга държава членка след вземане 
на решение за разрешаване от която и да е засегната държава членка по време на 
първия кръг.

Изменение 396
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладващата държава членка за 
заявлението, посочено в параграф 1, е 
докладващата държава членка за 
първоначалната процедура по 
разрешаване.

2. Когато има докладваща държава 
членка за първоначалната процедура 
по разрешаване, тя е докладващата 
държава членка за заявлението, 
посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Това има за цел да гарантира, че докладваща държава членка за първоначалната 
процедура по разрешаване е също така докладващата държава членка за процедурата 
за разширяване на обхвата на клиничното изпитване. Докладваща държава членка 
следва да се посочи само ако в заявлението участват три или повече държави членки. 
Обхватът на дадено клинично изпитване не следва да бъде разширяван въз основа на 
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изпитване, разрешено от само една или две държави членки.

Изменение 397
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — 25 дни, 
считано от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1;

а) за клинични изпитвания с ниска и 
средна степен на риск, в които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени от публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение — 25 дни, считано от 
датата на подаване на заявлението, 
посочено в параграф 1;

Or. en

Обосновка

Ускорена процедура за изпитвания с ниска степен на риск.

Изменение 398
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на
интервенция — 35 дни от датата на 
подаване на заявлението, посочено в 
параграф 1;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска и средна
степен на риск, в които се използват 
режими на лечение, подкрепени от
публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение — 35 
дни, считано от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1;

Or. en
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Обосновка

Ускорена процедура за изпитвания с ниска степен на риск.

Изменение 399
Rebecca Taylor

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с
изпитван лекарствен продукт за 
модерна терапия — 40 дни от датата 
на подаване на заявлението, посочено 
в параграф 1.

заличава се

Or. en

Обосновка

„Изпитваните лекарствени продукти за модерна терапия“ варират по отношение на 
нашето разбиране и познания за медицинската професия, регулаторните органи и 
промишлеността. Много лекарствени продукти за модерна терапия, използвани с 
десетилетия, вече не са новост и следва да не изискват допълнително време за оценка. 
Като цяло не следва да се изисква допълнителен график за лекарствени продукти за 
модерна терапия. Държавите членки могат да изискват допълнителна информация, 
ако считат, че лекарствените продукти за модерна терапия се нуждаят от 
допълнително изследване.

Изменение 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ от страна на комитета по 
етика да одобри провеждането на 
клиничното изпитване.

Or. en
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Изменение 401
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актуализираният доклад за оценка по 
отношение на част I се внася чрез 
портала на ЕС и е публично достъпен.

Or. en

Изменение 402
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За целите на получаването на тези 
допълнителни разяснения, 
докладващата държава членка може да 
преустанови отчитането на срока, 
посочен в параграф 3, за не повече от 
10 дни за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция и за не повече 
от 20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

За целите на получаването на тези 
допълнителни разяснения, 
докладващата държава членка може да 
преустанови отчитането на срока, 
посочен в параграф 3, за не повече от 
10 дни за клинични изпитвания с ниска 
и средна степен на риск, при които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени от публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение, и за не повече от 
20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска и средна
степен на риск, при които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени от публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение.

Or. en
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Изменение 403
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Ако след получаването на 
допълнителните разяснения оставащият 
срок за уведомяване за решението, 
посочено в параграф 4, е по-малко от 
три дни при клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция, и по-
малко от пет дни за клинични 
изпитвания, различни от тези с ниска 
степен на интервенция, този срок се 
удължава съответно на три и пет дни.

Ако след получаването на 
допълнителните разяснения оставащият 
срок за уведомяване за решението, 
посочен в параграф 4, е по-малко от три 
дни при клинични изпитвания с ниска и 
средна степен на риск, при които се 
използват режими на лечение, 
подкрепени от публикувани 
доказателства и/или стандартни 
насоки за лечение, и по-малко от пет 
дни за клинични изпитвания, различни 
от тези с ниска и средна степен на 
риска, при които се използват 
режими на лечение, подкрепени от 
публикувани доказателства и/или 
стандартни насоки за лечение, този 
срок се удължава съответно на три и пет 
дни.

Or. en

Изменение 404
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – алинея 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актуализираният доклад за оценка по 
отношение на част I се внася чрез 
портала на ЕС в базата данни на 
Съюза и е публично достъпен.

Or. en
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Обосновка

Прозрачността засилва доверието на гражданите в процеса на даване на разрешение 
за клинични изпитвания.

Изменение 405
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Допълнителната държава членка 
извършва за своята територия оценката 
на аспектите, свързани с част II на 
доклада за оценка, в рамките на десет 
дни от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1. В 
рамките на този срок тя може по 
основателни причини да поиска 
допълнителни разяснения от спонсора 
по отношение на аспектите, свързани с 
част II от доклада за оценка, доколкото 
това засяга нейната територия.

7. Допълнителната държава членка 
извършва за своята територия оценката 
на аспектите, свързани с част II на 
доклада за оценка, в рамките на десет 
дни от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1. В 
рамките на този срок тя може да поиска 
допълнителни разяснения от спонсора 
по отношение на аспектите, свързани с 
част II от доклада за оценка, доколкото 
това засяга нейната територия.

Or. en

Обосновка

Държавата членка не следва да трябва да се обосновава, ако иска пояснение и 
допълнителна информация.

Изменение 406
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Ако допълнителната засегната 
държава членка не е уведомила 

10. Ако допълнителната засегната 
държава членка не е уведомила 
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спонсора за своето решение в рамките 
на сроковете, посочени в параграф 3, 
заключението относно част І от 
доклада за оценка се счита за решение 
на допълнителната засегната 
държава членка по заявлението за 
разрешение за клиничното изпитване.

спонсора за своето решение в рамките 
на сроковете, посочени в параграф 3, тя 
представя обяснение чрез портала на 
ЕС, в което посочва кога ще бъде 
дадено уведомлението.

Or. en

Обосновка

Разрешението следва да бъде давано изрично вместо мълчаливо от страна на 
държавите членки съгласно изискването в Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за 
неспазване на графиците от дадена държава членка следва да отразяват тези, 
предложени от Комисията за спонсора при неспазване на графиците, посочени в 
член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 407
Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Спонсорът не подава заявление в
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване 
се очаква приключване на процедурата, 
посочена в глава III.

11. Спонсорът не подава заявление в 
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване 
и във връзка с аспекта, обхванат от 
част I от доклада за оценка, се очаква 
приключване на процедурата, посочена 
в глава III.

Or. en

Обосновка

Оценката на част II е национална, така че представянето на искане за добавяне на 
нова държава членка не следва да се възпрепятства от текуща процедура за 
съществено изменение, свързана с част II.

Изменение 408
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Спонсорът не подава заявление в 
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване 
се очаква приключване на процедурата, 
посочена в глава III.

11. Спонсорът не подава заявление в 
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване 
и във връзка с аспекта, обхванат от 
част I от доклада за оценка, се очаква 
приключване на процедурата, посочена 
в глава III.

Or. en

Обосновка

За улесняване на извършването на многонационални клинични изпитвания следва да се 
въведе гъвкавост при добавянето на нови държави членки. Спонсорът трябва да 
може да добавя нова държава членка, ако няма текущо съществено изменение, което 
засяга част I.

Изменение 409
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, Philippe Juvin, Filip 
Kaczmarek, Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta 
Haug

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Към съществено изменение може да се 
пристъпи само ако то е било одобрено в 
съответствие с процедурата, посочена в 
настоящата глава.

Към съществено изменение може да се 
пристъпи само ако то е било одобрено в 
съответствие с процедурата, посочена в 
настоящата глава, и ако е било 
одобрено от независим комитет по 
етика преди прилагането му.

Or. en
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Изменение 410
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При съществените изменения, 
съгласно определението в член 35, 
спонсорът представя досието на 
заявлението в рамките на 15 дни след 
решението на спонсора за временно 
прекъсване или преустановяване на 
изпитването.

Or. en

Обосновка

В член 35 от регламента се пояснява, че временното прекъсване/преждевременното 
преустановяване следва да бъде представено като съществено изменение, но не се 
посочват срокове. В настоящата рамка срокът е 15 дни и предложението е това 
забавяне да се запази.

Изменение 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Твърде кратките срокове създават опасност държавите членки да не могат да 
прегледат внимателно досието на оценката. Например квалифицирането на 
компютърната томография като „ниска степен на интервенция“ изисква подробна и 
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старателна оценка на протокола за изследване.

Изменение 412
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Тъй като аспектите, посочени в точки а) и б) изискват съществено разглеждане, срок 
от четири дни е недостатъчен.

Изменение 413
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако клиничното изпитване е клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, дали след неговото 
съществено изменение то ще продължи 
да бъде клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция.

в) ако клиничното изпитване е клинично 
изпитване със средна или ниска степен 
на риск, дали след неговото съществено 
изменение то ще продължи да бъде 
клинично изпитване със средна или
ниска степен на риск.

Or. en
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Изменение 414
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако докладващата държава членка не 
е уведомила спонсора в рамките на 
срока, посочен в параграф 2, 
същественото изменение, за което е 
подадено заявление, се счита за 
отнасящо се до аспект, който е 
обхванат от част І от доклада за 
оценка, заявлението се счита за пълно 
и, ако клиничното изпитване е 
клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция, се счита, че то 
остава клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция след неговото 
съществено изменение.

3. Ако докладващата държава членка не 
е уведомила спонсора в рамките на 
срока, посочен в параграф 2, тя 
представя обяснение чрез портала на 
ЕС, в което посочва кога ще бъде 
дадено уведомлението.

Or. en

Обосновка

Разрешението следва да бъде давано изрично вместо мълчаливо от страна на 
държавите членки съгласно изискването в Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за 
неспазване на графиците от дадена държава членка следва да отразяват тези, 
предложени от Комисията за спонсора при неспазване на графиците, посочени в 
член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 415
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако докладващата държава членка не 
е уведомила спонсора в рамките на 
срока, посочен в параграф 2, 
същественото изменение, за което е 

3. Ако докладващата държава членка не 
е уведомила спонсора в рамките на 
срока, посочен в параграф 2, 
същественото изменение, за което е 
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подадено заявление, се счита за 
отнасящо се до аспект, който е обхванат 
от част І от доклада за оценка, 
заявлението се счита за пълно и, ако 
клиничното изпитване е клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, се счита, че то остава 
клинично изпитване с ниска степен на 
интервенция след неговото съществено 
изменение.

подадено заявление, се счита за 
отнасящо се до аспект, който е обхванат 
от част І от доклада за оценка, 
заявлението се счита за пълно и, ако 
клиничното изпитване е клинично 
изпитване със средна или ниска степен 
на риск, се счита, че то остава клинично 
изпитване със средна или ниска степен 
на риск след неговото съществено 
изменение.

Or. en

Изменение 416
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако докладващата държава членка не е 
уведомила спонсора съгласно 
параграф 2, букви а) — в), в срок от три 
дни след получаването на коментарите 
или от допълването на заявлението, 
заявлението се счита, че заявлението 
е пълно и, ако клиничното изпитване 
е клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция, че то ще продължи 
да бъде клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция след неговото 
съществено изменение.

Ако докладващата държава членка не е 
уведомила спонсора съгласно 
параграф 2, букви а)—в), в срок от три 
дни след получаването на коментарите 
или от допълването на заявлението, тя 
представя обяснение чрез портала на 
ЕС, в което посочва кога ще бъде 
дадено уведомлението. 

Or. en

Обосновка

Разрешението следва да бъде давано изрично вместо мълчаливо от страна на 
държавите членки съгласно изискването в Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за 
неспазване на графиците от дадена държава членка следва да отразяват тези, 
предложени от Комисията за спонсора при неспазване на графиците, посочени в 
член 34, параграф 3, алинея 2.



PE506.160v02-00 50/73 AM\929473BG.doc

BG

Изменение 417
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако докладващата държава членка 
установи, че искането не засяга аспекти, 
които са обхванати от част І от доклада 
за оценка, че заявлението е непълно или 
че клиничното изпитване повече няма 
да бъде клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция след 
същественото изменение, противно на 
това, което твърди спонсорът, тя 
уведомява спонсора за това чрез портала 
на ЕС и определя максимален срок от 
шест дни, в който спонсорът да 
представи коментари или да допълни 
заявлението чрез портала на ЕС.

4. Ако докладващата държава членка 
установи, че искането не засяга аспекти, 
които са обхванати от част І от доклада 
за оценка, че заявлението е непълно или 
че клиничното изпитване повече няма 
да бъде клинично изпитване със средна 
или ниска степен на риск след 
същественото изменение, противно на 
това, което твърди спонсорът, тя 
уведомява спонсора за това чрез портала 
на ЕС и определя максимален срок от 
шест дни, в който спонсорът да 
представи коментари или да допълни 
заявлението чрез портала на ЕС.

Or. en

Изменение 418
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
съобщи на докладващата държава 
членка съображения, имащи връзка с 
прилагането. Докладващата държава 
членка взема надлежно предвид тези 
съображения и ги документира в 
доклада за оценка.

Or. en
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Обосновка

Оценката на заявлението за съществено изменение следва да отговаря на същите 
изисквания като за първичното заявление.

Изменение 419
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Докладът за оценка се представят 
чрез портала на ЕС в базата данни на 
ЕС и е публично достъпен.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет
дни от датата на оценяването.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на засегнатите 
комитети по етика, в рамките на
петнадесет дни от датата на 
оценяването.

Or. en
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Изменение 421
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ от страна на комитета по 
етика да одобри провеждането на 
клиничното изпитване.

Or. en

Изменение 422
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Ако по отношение на част I от 
доклада за оценка същественото 
изменение е приемливо или приемливо 
при определени условия, засегнатата 
държава членка следва да включи в 
своето решение заключението си 
относно част II на доклада за оценка.

Or. en

Обосновка

Същественото изменение на част I има последствия в част II: следователно е 
необходимо част II също да бъде представена отново за повторна оценка.

Изменение 423
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора в рамките на срока, 
посочен в параграф 1, същественото 
изменение, за което е подадено 
заявление, се счита за отнасящо се до 
един от аспектите, обхванати от 
част II на доклада за оценка, и 
заявлението се счита за пълно.

2. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора в рамките на срока, 
посочен в параграф 1, тя представя 
обяснение чрез портала на ЕС, в 
което посочва кога ще бъде дадено 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

За безопасността на пациента разрешението следва да бъде давано изрично вместо 
мълчаливо от страна на държавите членки съгласно изискването в 
Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за неспазване на графиците от дадена държава 
членка следва да отразяват тези, предложени от Комисията за спонсора при 
неспазване на графиците, посочени в член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 424
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора съгласно 
параграф 1, букви а) и б), в срок от три 
дни след получаването на коментарите 
или на допълненото заявление, 
същественото изменение се счита за 
отнасящо се до аспект, обхванат от 
част II на доклада за оценка, и 
заявлението се счита за пълно.

Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора съгласно 
параграф 1, букви а) и б), в срок от три 
дни след получаването на коментарите 
или от допълненото заявлението, тя 
представя обяснение чрез портала на
ЕС, в което посочва кога ще бъде 
дадено уведомлението.

Or. en

Обосновка

За безопасността на пациента разрешението следва да бъде давано изрично вместо 
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мълчаливо от страна на държавите членки съгласно изискването в 
Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за неспазване на графиците от дадена държава 
членка следва да отразяват тези, предложени от Комисията за спонсора при 
неспазване на графиците, посочени в член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 425
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, 
Elena Oana Antonescu, Filip Kaczmarek, Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, 
Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата на оценяването.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата на оценяването, съгласно 
член 6, параграф 4.

Or. en

Обосновка

Оценката на аспектите, които са обхванати от част II, е неразривно свързана с 
аспектите, обхванати от част I. Например необходимият обхват и степен на 
информацията, давана на субектите, и тяхното обезщетяване в случай на увреждане, 
са независими, по-специално от съотношението между риска и ползата. Ако към 
част I са били добавени допълнителни изисквания и първо е била извършена оценка на 
част II, може да е необходимо повторно оценяване след завършване на част I. 
Промяната на срока се налага, за да се гарантира, че оценката на аспектите, 
обхванати от част II, ще бъде представена след приключване на оценката на част I.

Изменение 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на съответните 
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дни от датата на оценяването. комитети по етика, в рамките на 
петнадесет дни от датата на 
валидирането.

Or. en

Изменение 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, определени в 
параграфи 5 и 6, същественото 
изменение се счита за разрешено.

7. По отношение на клиничните 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция, в случай че засегнатата 
държава членка не е уведомила 
спонсора за своето решение в рамките 
на сроковете, определени в параграфи 5 
и 6, същественото изменение се счита за 
разрешено, при условие че то е било 
счетено за клинично изпитване с 
ниска степен на интервенция в 
съответствие с член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение за съществено изменение на клинично изпитване съгласно 
настоящия параграф води до по-висок риск за субектите и следователно следва да се 
ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на интервенция.

Изменение 428
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако засегнатата държава членка не е 7. Ако засегнатата държава членка не е 
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уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, определени в 
параграфи 5 и 6, същественото 
изменение се счита за разрешено.

уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграфи 5 и 6, тя представя 
обяснение чрез портала на ЕС, в 
което посочва кога ще бъде дадено 
уведомлението.

Or. en

Обосновка

Разрешението следва да бъде давано изрично вместо мълчаливо от страна на 
държавите членки съгласно изискването в Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за 
неспазване на графиците от дадена държава членка следва да отразяват тези, 
предложени от Комисията за спонсора при неспазване на графиците, посочени в 
член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 429
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на десет дни от датата 
на валидиране.

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на десет дни от датата 
на валидиране съгласно процедурата, 
посочена в член 7, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Оценката на заявлението за съществено изменение, обхванато от част II, следва да 
отговаря на същите изисквания като тези за част II на първичното заявление.

Изменение 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на десет дни от 
датата на валидиране.

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на петнадесет дни 
от датата на валидиране съгласно 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 431
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. По време на срока, посочен в 
параграф 1, засегнатата държава членка 
може да поиска, по основателни 
причини, допълнителни разяснения от 
спонсора по отношение на това 
съществено изменение, доколкото това 
засяга нейната територия.

2. По време на срока, посочен в 
параграф 1, засегнатата държава членка 
може да поиска допълнителни 
разяснения от спонсора по отношение 
на това съществено изменение, 
доколкото това засяга нейната 
територия.

Or. en

Обосновка

Засегнатата държавата членка не следва да трябва да се обосновава, ако иска 
допълнителна информация.

Изменение 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет
дни от датата, която е по-късна — или 
от датата на оценката, или от последния 
ден на оценяването, посочено в член 22.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на съответните 
комитети по етика, в рамките на 
петнадесет дни от датата, която е по-
късна — или от датата на оценката, или 
от последния ден на оценяването, 
посочено в член 22.

Or. en

Изменение 433
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ на комитета по етика да 
одобри същественото изменение на 
клиничното изпитване в засегнатата 
държава членка;

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да могат да отказват участие в клинично изпитване въз 
основа на етични съображения след представяне на съществено изменение от страна 
на спонсора. Дадено отрицателно решение на комитета по етика в засегнатата 
държава членка относно съществено изменение трябва непременно да води до 
отсъствие на разрешение за клиничното изпитване за въпросната държава членка.

Изменение 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ от страна на комитета по 
етика да одобри същественото 
изменение на клиничното изпитване.

Or. en

Изменение 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
същественото изменение на аспекти, 
обхванати от част І от доклада за 
оценка, се счита за решение на 
засегнатата държава членка относно 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване.

4. По отношение на клиничните 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция, в случай че засегнатата 
държава членка не е уведомила 
спонсора за своето решение в рамките 
на сроковете, посочени в параграф 1, 
заключението относно същественото 
изменение на аспекти, обхванати от 
част І от доклада за оценка, се счита за 
решение на засегнатата държава членка 
относно заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване, при условие че 
то остава клинично изпитване с 
ниска степен на интервенция в 
съответствие с член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение за съществено изменение на клинично изпитване съгласно 
настоящия параграф води до по-висок риск за субектите и следователно следва да се 
ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на интервенция.

Изменение 436
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
същественото изменение на аспекти, 
обхванати от част І от доклада за 
оценка, се счита за решение на 
засегнатата държава членка относно 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване.

4. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочен в 
параграф 1, тя представя обяснение 
чрез портала на ЕС, в което посочва 
кога ще бъде дадено уведомлението.

Or. en

Обосновка

Разрешението следва да бъде давано изрично вместо мълчаливо от страна на 
държавите членки съгласно изискването в Директива 2001/20/ЕО. Санкциите за 
неспазване на графиците от дадена държава членка следва да отразяват тези, 
предложени от Комисията за спонсора при неспазване на графиците, посочени в 
член 34, параграф 3, алинея 2.

Изменение 437
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) провеждането на изпитването, 
включително научния контекст и 
предприетите мерки,

а) провеждането на изпитването, 
включително научния, методологичния 
и етичния контекст;

Or. en

Обосновка

Етичната оценка следва да бъде част от цялостната оценка, както беше споменато 
по-горе.
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Изменение 438
Roberta Angelilli

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) процедура на даване на 
информирано съгласие/одобрение.

Or. en

Изменение 439
Margrete Auken
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1– буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочване на клиничното изпитване 
или клиничните изпитвания, които се 
изменят съществено;

а) посочване на клиничното изпитване 
или клиничните изпитвания, които се 
изменят съществено чрез използване на 
регистрационния номер в портала на 
ЕС;

Or. en

Обосновка

Това би направило по-лесно да се определи към кое изпитване е предложено 
изменението и позволява проследяването на промените в протокола.

Изменение 440
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – алинея 1– буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) посочване на клиничното изпитване 
или клиничните изпитвания, които се 
изменят съществено;

а) посочване на клиничното изпитване 
или клиничните изпитвания, които се 
изменят съществено, чрез използване на 
техния универсален регистрационен 
номер за изпитване или 
регистрационния номер в портала на 
ЕС;

Or. en

Обосновка

Използването на универсалния регистрационен номер на изпитването или 
регистрационния номер в портала на ЕС ще улесни определянето на съответното 
изпитване и предложеното изменение.

Изменение 441
Richard Seeber, Peter Liese

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако клиничното изпитване е било 
проведено извън Съюза, то трябва да е в 
съответствие с принципи, еквивалентни 
на тези на настоящия регламент по 
отношение на правата и безопасността 
на субекта и надеждността и 
устойчивостта на данните, получени от 
клиничното изпитване.

5. Ако клиничното изпитване е било 
проведено извън Съюза, то трябва да е в 
съответствие с принципи, еквивалентни 
на тези на настоящия регламент по 
отношение на правата, безопасността и 
благосъстоянието на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 3 от предложения регламент и член 6 от Декларацията от Хелзинки на 
Световната медицинска асоциация — Етични принципи за медицински научни 
изследвания, в които участват хора (Сеул, 2008 г.), следва да се даде приоритет на 
безопасността, правата и благосъстоянието на хората.
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Изменение 442
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Данните от клиничното изпитване, 
предоставени в досието на заявлението, 
се основават на клинични изпитвания, 
които преди своето начало са били 
вписани в публичен регистър, който е 
основен регистър на международната 
мрежа от регистри на клинични 
изпитвания на Световната здравна 
организация.

6. Данните от клинични изпитвания 
върху пациенти, предоставени в 
досието на заявлението, се основават на 
клинични изпитвания, които преди 
своето начало са били вписани в 
публичен регистър, който е основен 
регистър или доставчик на данни на 
международната мрежа от регистри на 
клинични изпитвания на Световната 
здравна организация.

Or. en

Изменение 443
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Данните от клиничното изпитване, 
предоставени в досието на заявлението, 
се основават на клинични изпитвания, 
които преди своето начало са били 
вписани в публичен регистър, който е 
основен регистър на международната 
мрежа от регистри на клинични 
изпитвания на Световната здравна 
организация.

6. Данните от клиничното изпитване, 
предоставени в досието на заявлението, 
се основават на клинични изпитвания, 
които са били вписани в публичен 
регистър, който е основен регистър на 
международната мрежа от регистри на 
клинични изпитвания на Световната 
здравна организация.

Or. en
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Изменение 444
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 26 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За клинични изпитвания, които се 
провеждат само в една държава 
членка, документацията на 
заявлението може да бъде изготвена 
на един от официалните езици на 
засегнатата държава членка.

Or. fr

Изменение 445
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 26 – алинея 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Алинея 3 от настоящия член важи в 
случай на разширяване на Съюза с 
включване на друга държава членка.

Or. fr

Изменение 446
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Глава IVа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІVа
ИНФОРМАЦИЯ

Член 27а
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Достъп до информация
1. Регламент (ЕО) № 1049/2001 се 
прилага по отношение на 
документите, съхранявани от 
Агенцията.
2. Агенцията приема практическите 
разпоредби за прилагане на 
Регламент (ЕО) № 1049/2001 до 1 
януари 2014 г.

Член 27б
Публичен достъп до докладите от 
клинични изследвания
На обществеността се предоставя 
безплатен и удобен достъп до 
клиничните данни, съхранявани в 
базата данни на Агенцията, по-
специално на докладите от клинични 
изследвания. За тази цел към 
докладите от клиничните 
изследвания, свързани с клиничните 
изпитвания, се добавя хипервръзка.

Or. en

Изменение 447
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 27а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Публичен достъп до докладите от 

клинични изследвания
На обществеността се предоставя 
безплатен и лесен достъп до 
клиничните данни, съхранявани в 
базата данни на Агенцията, и по-
специално на докладите от клинични 
изследвания. За тази цел към 
докладите от клиничните 
изследвания, свързани с клиничните 



PE506.160v02-00 66/73 AM\929473BG.doc

BG

изпитвания, се добавя хипервръзка.

Or. en

Обосновка

Редица проучвания показват, че ако докладите от клиничните изследвания не са 
включени в систематични прегледи, това води до непълна фактологична основа и 
предубедени заключения за резултатите от дадена интервенция.

Изменение 448
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) очакваните терапевтични ползи и 
ползите за общественото здраве 
оправдават предвидимите рискове и 
неудобства;

(Не се отнася до българския текст)

Or. fr

Изменение 449
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) спазването на изискванията в 
буква а) се съблюдава непрекъснато;

б) принципите, посочени в буква а) се 
спазват по време на цялото 
изследване;

Or. fr

Обосновка

Предложеният френски превод не изглежда съгласуван. Това изменение има езиков 
характер.
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Изменение 450
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът или, ако субектът не 
може да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие;

заличава се

Or. fr

Обосновка

Изглежда по-логично това условие да се премести и постави след буква г) от 
параграф 1 на член 28. Действително, на практика преди да даде своето информирано 
съгласие, субектът или неговият законен представител следва да бъде надлежно 
информиран за целите, рисковете и неудобствата във връзка с клиничното изпитване.

Изменение 451
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие;

в) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие; всяко лице, 
поканено да участва в клинично 
изпитване, има право да откаже 
такова участие, без по какъвто и да 
било начин това да води до понасяне 
на отговорност или вреда;

Or. en
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Изменение 452
Richard Seeber

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие;

в) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие по собствена 
воля;

Or. en

Обосновка

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

Изменение 453
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е имал 
възможността, в предварителен 
разговор с изследователя или с член на 
изследователския екип, да разбере 
целите, рисковете и недостатъците на 
изпитването и условията, при които то 
следва да се проведе и освен това е бил 
уведомен за правото си да се оттегли от 
изпитването, без това да му навреди по 
някакъв начин;

г) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е имал 
възможността, в предварителен 
разговор с изследователя или с негов 
представител, да разбере целите, 
рисковете и недостатъците на 
изпитването и условията, при които то 
следва да се проведе; освен това той е 
бил уведомен за правото си да се 
оттегли от изпитването, без това да му 
навреди по някакъв начин; 
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Or. fr

Обосновка

Следва да се напомни, че на практика изследователят може да повери на лекар или на 
друго лице грижата за информиране и за получаване на съгласието на лицето, което 
се подлага на изследването, или на неговия законен представител. Във Франция 
например това е разрешено по закон.

Изменение 454
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Alda Sousa, Thomas Ulmer, Alojz Peterle, 
Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Horst Schnellhardt, Elena Oana Antonescu, 
Richard Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е имал 
възможността, в предварителен 
разговор с изследователя или с член на 
изследователския екип, да разбере 
целите, рисковете и недостатъците на 
изпитването и условията, при които то 
следва да се проведе и освен това е бил 
уведомен за правото си да се оттегли от 
изпитването, без това да му навреди по 
някакъв начин;

г) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е имал 
възможността, в предварителен 
разговор с лекар, който е
изследователят, или с член на 
изследователския екип, да разбере 
целите, рисковете и недостатъците на 
изпитването и условията, при които то 
следва да се проведе и освен това е бил 
уведомен за правото си да се оттегли от 
изпитването, без това да му навреди по 
някакъв начин;

Or. en

Обосновка

Само лекар има необходимите научни познания и опит да информира субектите 
изчерпателно относно рисковете и неудобствата на клиничното изпитване. Поради 
това процедурата на даване на информирано съгласие трябва да се извършва от член 
на екипа на клиничното изпитване, който е квалифициран лекар.

Изменение 455
Philippe Juvin
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) субектът или, ако субектът не 
може да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е дал 
информирано съгласие;

Or. fr

Обосновка

Условието в точка в), параграф 1 от член 28 следва да се премести за повече 
съгласуваност. Действително, на практика преди да даде своето информирано 
съгласие, субектът или неговият законен представител следва да бъде надлежно 
информиран за целите, рисковете и неудобствата във връзка с клиничното изпитване.

Изменение 456
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предварителният разговор с 
изследователя или с член на 
изследователския екип за получаване 
на информираното съгласие на 
субекта следва да включва тест за 
пълно разбиране от страна на 
субекта и/или неговия фактически 
представител, например като бъдат 
помолени да обобщят информацията, 
която са получили.

Or. pt

Изменение 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola
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Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне.

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне. Например 
цялата информация от клиничното 
изпитване, включително данните, 
събрани преди оттеглянето на 
съгласието, се документира, 
обработва и съхранява по начин, 
който позволява да бъдат правилно 
докладвани, тълкувани и 
потвърждавани, при запазване на 
поверителността на субектите, 
участвали в изпитването.

Or. en

Изменение 458
Philippe Juvin

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне.

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне. Данните, 
събрани в периода от датата, на 
която субектът е дал 
информираното си съгласие, до 
датата, на която съгласието е 
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оттеглено, могат да бъдат 
използвани в контекста на 
изпитването, освен ако засегнатото 
лице не възрази.

Or. fr

Изменение 459
Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне.

3. Всеки субект може, без това по 
какъвто и да било начин да води до 
понасяне на отговорност или вреда, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие без да се 
обосновава. Оттеглянето на съгласието 
не засяга дейностите, извършени въз 
основа на съгласието преди неговото 
оттегляне.

Or. en

Изменение 460
Peter Liese, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Jolanta Emilia Hibner, Margrete Auken, 
Thomas Ulmer, Alojz Peterle, Miroslav Mikolášik, Paolo Bartolozzi, Zofija Mazej 
Kukovič, Elena Oana Antonescu, Horst Schnellhardt, Philippe Juvin, Filip Kaczmarek, 
Richard Seeber, Georgios Koumoutsakos, Dagmar Roth-Behrendt, Jutta Haug

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки субект може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 
извършени въз основа на съгласието 

3. Всеки субект или неговият законен 
представител може, без това да му 
навреди по какъвто и да било начин, да 
се оттегли от клиничното изпитване по 
всяко време, като оттегли своето 
информирано съгласие. Оттеглянето на 
съгласието не засяга дейностите, 



AM\929473BG.doc 73/73 PE506.160v02-00

BG

преди неговото оттегляне. извършени въз основа на съгласието 
преди неговото оттегляне.

Or. en

Обосновка

При никакви обстоятелства не следва да се намалява нивото на защита на 
недееспособните субекти. Поради това следва да се придържаме към 
формулировката в Директива 2001/20/ЕО.


