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Poprawka 330
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia wniosek, w 
odniesieniu do swojego własnego 
terytorium, pod kątem następujących 
aspektów:

1. Bez uszczerbku dla aspektów objętych 
częścią I, o których mowa w art. 6, każde
zainteresowane państwo członkowskie 
ocenia wniosek, w odniesieniu do swojego 
własnego terytorium, pod kątem 
następujących aspektów:

Or. en

Poprawka 331
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia wniosek, w 
odniesieniu do swojego własnego 
terytorium, pod kątem następujących 
aspektów:

Oceny części I i II prowadzi się 
równolegle. Każde zainteresowane 
państwo członkowskie ocenia wniosek, w 
odniesieniu do swojego własnego 
terytorium, pod kątem następujących 
aspektów:

Or. fr

Poprawka 332
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe stwierdzenia nie są adekwatne w wymiarze krajowym, lecz w wymiarze ogólnym i 
wspólnotowym. Należy je zatem przesunąć do części I oceny.

Poprawka 333
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) zgodność z wymogami dotyczącymi 
ochrony uczestników i świadomej zgody, 
określonymi w rozdziale V;

Or. en

Poprawka 334
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(a) zgodność z wymogami dotyczącymi 
ochrony uczestników i świadomej zgody, 
określonymi w rozdziale V;

Or. en



AM\929473PL.doc 5/71 PE506.160v02-00

PL

Uzasadnienie

Ograniczenie oceny etycznej wyłącznie do weryfikacji procedury świadomej zgody nie jest 
wystarczające. We wniosku dotyczącym rozporządzenia należy uwzględnić różnice między 
państwami członkowskimi, jeżeli chodzi o ocenę etyczną w zakresie ochrony uczestników. 
Zasada ta jest przestrzegana w przypadku różnych instrumentów międzynarodowych, np. 
Deklaracji Helsińskiej i Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w 
odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) zgodność z przepisami prawa 
krajowego dotyczącymi etyki;

Or. en

Uzasadnienie

Wydaje się, że rola komisji etycznych nie jest precyzyjnie określona we wniosku Komisji.
Konieczne jest wyjaśnienie, że ocena niezbędna do wydania pozwolenia na badanie kliniczne 
obejmuje także aspekty etyczne.

Poprawka 336
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) zgodność z dyrektywą 95/46/WE; skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Powyższe stwierdzenia nie są adekwatne w wymiarze krajowym, lecz w wymiarze ogólnym i 
wspólnotowym. Należy je zatem przesunąć do części I oceny.
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Poprawka 337
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ea) zgodność z art. 46a;

Or. en

Uzasadnienie

Wypaczenie wyników poprzez odpowiednie zaplanowanie badania klinicznego (testowanie w 
oparciu o porównanie z placebo w celu uzyskania lepszych rezultatów) jest wysoce nieetyczne 
w stosunku do uczestników. To niestety powszechne zjawiska w przypadku medycznych badań 
naukowych. Aby zapewnić rzeczywisty postęp naukowy, nowe produkty lecznicze lub wyniki 
testów zastosowania istniejących produktów leczniczych poza ich wskazaniem należy 
porównywać z aktualnie najlepszą sprawdzoną interwencją (art. 46a). Testowanie produktów 
leczniczych w oparciu o porównanie z placebo/brakiem leczenia należy prowadzić tylko 
wówczas, gdy nie istnieją inne metody leczenia.

Poprawka 338
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) zgodność z przepisami krajowymi 
zapewniającymi większą ochronę osób o 
słabszej pozycji w odniesieniu do badań 
klinicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę osób o słabszej pozycji, przedmiotowe 
rozporządzenie musi być zgodne z restrykcyjnymi przepisami przewidzianymi przez niektóre 
państwa członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o słabszej pozycji, takich jak 
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kobiety ciężarne, kobiety, które niedawno urodziły lub które mają niedługo urodzić, i kobiety 
karmiące oraz osoby pozbawione wolności.

Poprawka 339
Nessa Childers

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) przestrzeganie wymogów etycznych 
adekwatnych w przypadku 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. en

Poprawka 340
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje oceny 
dopuszczalności badania klinicznego pod 
względem etycznym zgodnie z 
ustawodawstwem krajowym. W związku z 
tym każde państwo członkowskie powołuje 
komisje etyczne. W przypadku 
wieloośrodkowych badań klinicznych, 
każde zainteresowane państwo 
członkowskie, bez względu na liczbę 
komisji etycznych, ustanawia procedurę 
przyjmowania jednej opinii.

Or. en
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Poprawka 341
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje oceny w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia. 
Jedynie w tym terminie każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może, z uzasadnionych przyczyn, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące aspektów, o których mowa w 
ust. 1.

2. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie dokonuje oceny w terminie 
dwudziestu dni od daty zatwierdzenia. 
Jedynie w tym terminie każde 
zainteresowane państwo członkowskie 
może, z uzasadnionych przyczyn, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące aspektów, o których mowa w 
ust. 1.

Or. en

Poprawka 342
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Zainteresowane państwo członkowskie za 
pośrednictwem portalu UE informuje 
sponsora o zawieszeniu terminu.

Or. fr

Poprawka 343
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sponsor nie przedstawi dodatkowych 
wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez 

Jeżeli w odpowiedzi na wniosek 
zainteresowanego państwa 
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państwo członkowskie zgodnie z akapitem 
pierwszym, uznaje się, że wniosek został 
wycofany. Wycofanie wniosku ma 
zastosowanie tylko w odniesieniu do 
danego zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

członkowskiego sponsor nie przedstawi 
dodatkowych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym zgodnie z akapitem 
pierwszym, uznaje się, że wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne, który 
podlega ocenie, został wycofany. 
Wycofanie wniosku ma zastosowanie tylko 
w odniesieniu do danego zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu

Poprawka 344
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu konsultacji z komisjami etycznymi 
państwo członkowskie może wydłużyć 
okresy, o których mowa w ust. 2 i 3, o 
kolejnych 15 dni.

Or. en

Uzasadnienie

We wniosku Komisji nie znalazło się wyraźne odniesienie do komisji etycznych, choć pełnią 
one wielce istotną rolę przy ocenie etycznych aspektów badań klinicznych. Niezbędne jest 
zatem konkretne odniesienie do komisji etycznych. To samo dotyczy dodatkowego czasu 
umożliwiającego odpowiednią analizę kwestii etycznych w ramach przedmiotowej procedury.

Poprawka 345
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie przedstawiło 
sprawozdania z oceny w terminach 
przewidzianych w ust. 2 i 3, część II 
uznaje się za przyjętą przez 
zainteresowane państwo członkowskie.

Or. fr

Uzasadnienie

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia opiera się na zasadzie milczącej zgody 
wprowadzonej w dyrektywie 2001/20/WE. Poszanowanie tej zasady jest niezbędne, ponieważ 
pozwoli na zapewnienie przestrzegania terminów, co ma zasadnicze znaczenie dla 
zagwarantowania nie tylko szybkiego dostępu do innowacyjnych metod leczenia, lecz także 
dla ochrony konkurencyjności europejskich badań klinicznych.

Poprawka 346
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Sprawozdanie z oceny badań klinicznych 

w dziedzinie chorób rzadkich
1. W szczególnym przypadku badań 
klinicznych w dziedzinie chorób rzadkich
zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) 
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie sierocych produktów 
leczniczych państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy zasięga opinii 
eksperckiej grupy roboczej ds. doradztwa 
naukowego Europejskiej Agencji Leków 
na temat choroby lub grupy chorób 
objętej danym badaniem klinicznym, w 
tym na temat aspektów uwzględnionych w 
części II oceny.
2. Do celów oceny aspektów, o których 
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mowa w art. 7, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy bezzwłocznie 
przekazuje zainteresowanym państwom 
członkowskim opinię grupy roboczej ds. 
doradztwa naukowego.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku chorób rzadkich wiedza fachowa niezbędna do dokonania oceny wniosku jest 
zazwyczaj ograniczona na szczeblu krajowym. Przydatne może być zatem poszukiwanie 
posiadających ją osób na szczeblu europejskim. Aby wspomóc państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy i zainteresowane państwa członkowskie w opracowaniu opinii na temat 
wniosku w oparciu o odpowiednią znajomość stanu rzeczy, państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy powinno mieć możliwość skonsultowania się z grupą roboczą ds. 
doradztwa naukowego Europejskiej Agencji Leków, która ma większe kompetencje, jeżeli 
chodzi o przekazywanie niezbędnej wiedzy fachowej.

Poprawka 347
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Decyzja w sprawie badania klinicznego Decyzja ostateczna w sprawie badania 
klinicznego

Or. fr

Poprawka 348
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie powiadamia sponsora za 
pośrednictwem portalu UE, czy wydaje 
pozwolenie na badanie kliniczne, czy 

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie powiadamia sponsora za 
pośrednictwem portalu UE o swojej 
ostatecznej decyzji w sprawie wydania 
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wydaje na nie pozwolenie pod pewnymi 
warunkami, czy też odmawia wydania 
pozwolenia.

pozwolenia na badanie kliniczne, o 
wydaniu na nie pozwolenia pod pewnymi 
warunkami, czy też o odmowie wydania 
pozwolenia.

Or. fr

Poprawka 349
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu 
dni od daty oceny lub od ostatniego dnia 
oceny, o której mowa w art. 7, w 
zależności od tego, która z tych dat 
przypada później.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie dziesięciu dni od daty oceny lub 
od ostatniego dnia oceny, o której mowa w 
art. 7, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada później.

Or. en

Poprawka 350
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Warunki wydania pozwolenia mogą 
dotyczyć tylko aspektów, o których mowa 
w art. 7 ust. 1. Bez uszczerbku dla art. 87 
nie można żądać żadnych dodatkowych 
dokumentów czy potwierdzeń.

Or. en

Uzasadnienie

Kwestia warunkowego wydania pozwolenia jest obecnie ujęta zbyt ogólnie i powinna zostać 
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uściślona.

Poprawka 351
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niezależnie od przepisu akapitu 
pierwszego zainteresowane państwo 
członkowskie może nie zgodzić się z 
konkluzją państwa członkowskiego 
pełniącego rolę sprawozdawcy jedynie z 
następujących przyczyn:

Niezależnie od przepisu akapitu 
pierwszego zainteresowane państwo 
członkowskie może nie przyjąć części I 
sprawozdania z oceny jedynie z 
następujących przyczyn:

Or. en

Poprawka 352
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera aa (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(aa) przyczyny naukowe związane z 
aspektami, o których mowa w art. 6 ust. 1;

Or. en

Poprawka 353
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ab) bezpieczeństwo uczestników, w 
szczególności w odniesieniu do kryteriów 
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włączenia lub niewłączenia do badania 
klinicznego, a także procedury 
monitorowania przewidziane w ramach 
proponowanego badania klinicznego;

Or. en

Poprawka 354
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odpowiednio uzasadnione 
zastrzeżenia etyczne, które wynikają z 
oceny, o której mowa w art. 6 ust. 1;

Or. en

Uzasadnienie

Celem jest uwzględnienie zastrzeżeń etycznych, które wynikają z oceny zawartej w części 
pierwszej i mają charakter opcji odstąpienia.

Poprawka 355
Margrete Auken, Michèle Rivasi
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
badania klinicznego w zainteresowanym 
państwie członkowskim;

Or. en
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Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość odstąpienia od badań klinicznych ze względów 
etycznych. Wydanie negatywnej decyzji przez komisję etyczną w zainteresowanym państwie 
członkowskim musi bezwzględnie skutkować niewydaniem pozwolenia na badanie kliniczne 
dla rzeczonego państwa członkowskiego.

Poprawka 356
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją 
na podstawie akapitu drugiego lit. a), za 
pośrednictwem portalu UE powiadamia o 
swoim braku zgody Komisję, wszystkie 
państwa członkowskie oraz sponsora, 
załączając szczegółowe uzasadnienie 
oparte na argumentach naukowych i 
społeczno-gospodarczych oraz jego 
streszczenie.

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją 
państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy, za pośrednictwem portalu 
UE powiadamia o swoim braku zgody 
Komisję, wszystkie państwa członkowskie 
oraz sponsora.

Or. en

Uzasadnienie

Jest to dysproporcjonalne obciążenie państw członkowskich, mając na uwadze krótki 
horyzont czasowy.

Poprawka 357
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją na 
podstawie akapitu drugiego lit. a), za 
pośrednictwem portalu UE powiadamia o 

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją 
państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy na podstawie akapitu 
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swoim braku zgody Komisję, wszystkie 
państwa członkowskie oraz sponsora, 
załączając szczegółowe uzasadnienie 
oparte na argumentach naukowych i 
społeczno-gospodarczych oraz jego 
streszczenie.

drugiego lit. a), za pośrednictwem portalu 
UE powiadamia o swoim braku zgody 
Komisję, wszystkie państwa członkowskie 
oraz sponsora, załączając szczegółowe 
uzasadnienie oparte na argumentach 
naukowych i społeczno-gospodarczych 
oraz jego streszczenie.

Or. fr

Poprawka 358
Antonyia Parvanova

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją na 
podstawie akapitu drugiego lit. a), za 
pośrednictwem portalu UE powiadamia o 
swoim braku zgody Komisję, wszystkie
państwa członkowskie oraz sponsora, 
załączając szczegółowe uzasadnienie 
oparte na argumentach naukowych i 
społeczno-gospodarczych oraz jego 
streszczenie.

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją na 
podstawie akapitu drugiego lit. a), za 
pośrednictwem portalu UE powiadamia o 
swoim braku zgody Komisję, wszystkie 
państwa członkowskie oraz sponsora, 
załączając szczegółowe uzasadnienie 
oparte na argumentach naukowych i 
społeczno-gospodarczych oraz jego 
streszczenie. Powody dotyczące braku 
zgody należy udostępnić publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

To, że państwo członkowskie nie zgadza się z konkluzją na podstawie akapitu drugiego lit. a), 
należy podać do publicznej wiadomości, tak aby zapewnić przejrzystość i informacje dla 
społeczeństwa na temat decyzji w sprawie odmowy wydania pozwolenia na badanie kliniczne 
na szczeblu krajowym.

Poprawka 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
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając akapitu pierwszego i 
drugiego, w przypadku innego konfliktu, 
zaangażowane państwa członkowskie 
podejmują próbę uzgodnienia konkluzji.
Jeżeli konkluzja nie zostanie ustalona, 
Komisja podejmuje decyzję w sprawie 
konkluzji po wysłuchaniu 
zaangażowanych państw członkowskich, 
oraz, w stosownych przypadkach, po 
zasięgnięciu opinii Europejskiej Agencji 
Leków.

Or. en

Uzasadnienie

Decyzja państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy jest wiążąca dla innych 
państw. Może dojść do sytuacji, w której państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
będzie popierać badanie kliniczne, natomiast władze i komisje etyczne z większości 
zainteresowanych państw członkowskich tego nie uczynią. Nawet jeżeli władze i komisje 
etyczne wspólnie pracują nad znalezieniem porozumienia, musi istnieć sposób rozwiązywania 
konfliktów. Komisja podlega kontroli PE i Rady, a zatem jest lepiej umiejscowiona niż 
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, jeżeli chodzi o podejmowanie takiej 
decyzji. Ponieważ przewiduje się to tylko w nadzwyczajnych okoliczności, można uwzględnić 
dodatkowy niezbędny czas.

Poprawka 360
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie zgadza się z konkluzją 
państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy na podstawie przepisów 
ust. 2 akapit drugi lit. a) i b), badanie 
kliniczne nie może zostać przeprowadzone 
w zainteresowanym państwie 
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członkowskim.

Or. fr

Uzasadnienie

W tekście zaproponowanym przez Komisję (art. 8 ust. 2) przewiduje się, że zainteresowane 
państwo członkowskie może nie zgodzić się z decyzją państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy o wydaniu pozwolenia na badanie kliniczne, nie wskazuje się jednak, jakie 
byłyby konsekwencje takiego braku zgody. Dzięki poprawce wyjaśnia się, że w takich 
przypadkach dane państwo członkowskie może zgłosić odstępstwo od konkluzji państwa 
członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, a wówczas rzeczone badanie kliniczne nie 
mogłoby być prowadzone w zainteresowanym państwie członkowskim.

Poprawka 361
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli w odniesieniu do części I 
sprawozdania z oceny badanie kliniczne 
jest dopuszczalne lub dopuszczalne pod 
pewnymi warunkami, zainteresowane 
państwo członkowskie zawiera w swojej 
decyzji swoją konkluzję dotyczącą części 
II sprawozdania z oceny.

3. Jeżeli w odniesieniu do części I 
sprawozdania z oceny badanie kliniczne 
jest dopuszczalne lub dopuszczalne pod 
pewnymi warunkami, zainteresowane 
państwo członkowskie zawiera w swojej 
decyzji swoją konkluzję dotyczącą części 
II sprawozdania z oceny. Zainteresowane 
państwo członkowskie przedstawia 
sponsorowi zarówno część I, jak i część II 
sprawozdania z oceny, w tym konkluzje.

Or. en

Uzasadnienie

Przedkładanie obu części sprawozdania z oceny przyda większej jasności procesowi oceny.

Poprawka 362
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W przypadku odmowy wydania 
pozwolenia przez państwo członkowskie w 
odniesieniu do części II sponsor ma 
możliwość jednokrotnego odwołania się 
do zainteresowanego państwa 
członkowskiego za pośrednictwem portalu 
UE, o którym mowa w art. 77. Sponsor 
może przekazać dodatkowe wyjaśnienia w 
terminie 7 dni. Zainteresowane państwo 
członkowskie ponownie ocenia wniosek w 
odniesieniu do swojego terytorium pod 
kątem aspektów, o których mowa w art. 7 
ust. 1, uwzględniając dodatkowe 
wyjaśnienia przekazane przez sponsora.
Zainteresowane państwo członkowskie 
dokonuje oceny w terminie siedmiu dni od 
daty otrzymania dodatkowych wyjaśnień.
Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie odmawia wydania 
pozwolenia lub nie przekazuje konkluzji w 
odniesieniu do części II w terminie 
siedmiu dni, uznaje się, że wniosek został 
ostatecznie odrzucony, a badanie 
kliniczne nie jest przeprowadzane w 
zainteresowanym państwie członkowskim.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie sponsorowi możliwości odwołania w ramach procedury 
oceny części II. Byłaby to dla sponsora ostatnia okazja, aby uzasadnić i wyjaśnić 
zainteresowanemu państwu członkowskiemu aspekty badania klinicznego uwzględnione w 
części II. W celu dopilnowania, by procedura oceny nie przeciągała się nadmiernie, 
możliwość wnoszenia odwołania równoważy zasada milczącej zgody.

Poprawka 363
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca części I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne.

4. W przypadku badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji, jeżeli
zainteresowane państwo członkowskie nie 
powiadomiło sponsora o swojej decyzji w 
terminach, o których mowa w ust. 1, uważa 
się, że konkluzja dotycząca części I 
sprawozdania z oceny jest decyzją 
zainteresowanego państwa członkowskiego 
w sprawie wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne, pod warunkiem że 
uznano je za badanie kliniczne o niskim 
stopniu interwencji zgodnie z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na badania kliniczne na mocy powyższego ustępu (wyłącznie na podstawie 
części I wniosku) oznacza wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do 
badań klinicznych o niskim stopniu interwencji.

Poprawka 364
Elena Oana Antonescu

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca części I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne.

4. Zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia sponsora o swojej decyzji w 
terminach, o których mowa w ust. 1.
Badanie kliniczne może rozpocząć się 
dopiero po powiadomieniu sponsora za 
pośrednictwem portalu UE przez 
zainteresowane państwo członkowskie o 
tym, że wydano pozwolenie na to badanie 
kliniczne.

Or. en
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Poprawka 365
Zofija Mazej Kukovič

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po dacie oceny zainteresowane państwa 
członkowskie nie zwracają się do sponsora 
o dodatkowe wyjaśnienia.

5. Po dacie oceny zainteresowane państwa 
członkowskie nie mogą zwracać się do 
sponsora o dodatkowe wyjaśnienia do 
celów ciągłego monitorowania aspektów 
etycznych i bezpieczeństwa klinicznych 
badań naukowych z udziałem ludzi.

Or. sl

Poprawka 366
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Po dacie powiadomienia żadna 
kolejna ocena ani decyzja nie 
uniemożliwia sponsorowi rozpoczęcia 
badania klinicznego, chyba że 
zainteresowane państwo członkowskie 
odmówi udzielenia pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że kiedy tylko zainteresowane państwo członkowskie powiadomi o 
pojedynczej decyzji, sponsor może rozpocząć badanie kliniczne.

Poprawka 367
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby oceniające wniosek Osoby oceniające część I i część II 
dokumentacji wniosku

Or. fr

Poprawka 368
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające część I i 
II wniosku nie pozostawały w konflikcie 
interesów, były niezależne od sponsora 
oraz od badaczy biorących udział w 
badaniu, jak też by nie podlegały one 
żadnym innym niepożądanym wpływom.

Or. fr

Poprawka 369
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Nazwiska i 
zgłoszenia osób zatwierdzających i 
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oceniających wnioski o pozwolenie na 
badanie kliniczne udostępnia się 
publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Większa przejrzystość procesu podejmowania decyzji w sprawie zatwierdzania i oceny 
badania klinicznego przyczyniałaby się do integralności i niezależności podejmowanych 
decyzji i powinna ostatecznie umocnić zaufanie do odpowiedzialnych władz publicznych na 
szczeblu krajowym.

Poprawka 370
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom. W związku z tym 
w stosownych przypadkach osoby 
zatwierdzające wnioski umieszczają w 
bazie danych UE swoje zgłoszenie lub 
oświadczenie, że nie są zainteresowane.

Or. en

Poprawka 371
Erik Bánki

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom. Życiorysy i 
zgłoszenia osób zatwierdzających i 
oceniających wniosek umieszcza się w 
portalu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić pełną przejrzystość badania klinicznego, należy udostępnić publicznie życiorysy 
i zgłoszenia osób zatwierdzających i oceniających wniosek. Należy tego dokonywać za 
pośrednictwem portalu UE, ponieważ zgodnie z przedmiotowym wnioskiem będzie on służyć 
jako interfejs dla całej procedury.

Poprawka 372
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
osoby zatwierdzające i oceniające wniosek 
nie pozostawały w konflikcie interesów, 
były niezależne od sponsora, instytucji 
ośrodka badawczego oraz od badaczy 
biorących udział w badaniu, jak też by nie 
podlegały one żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

1. Instytucjonalna rada 
weryfikacyjna/niezależna komisja etyczna 
odpowiada za ocenę opisaną w niniejszym 
rozdziale. Zgodnie z przepisami 
regulującymi skład i obowiązki 
instytucjonalnej rady 
weryfikacyjnej/niezależnej komisji 
etycznej państwa członkowskie 
dopilnowują, by osoby zatwierdzające i 
oceniające wniosek nie pozostawały w 
konflikcie interesów, były niezależne od 
sponsora, instytucji ośrodka badawczego 
oraz od badaczy biorących udział w 
badaniu, jak też by nie podlegały one 
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żadnym innym niepożądanym wpływom.

Or. en

Uzasadnienie

Jak już wspomniano, ocena etyczna jest częścią oceny i nie może być uwzględniana osobno.

Poprawka 373
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena części II była prowadzona przez 
grupę osób, z których co najmniej połowa 
spełnia warunki określone w art. 46 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 9 ust. 2 musi zostać zmieniony ze względu na przejrzystość. Sformułowanie 
zaproponowane przez Komisję („osoby, które łącznie posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie”) jest niejednoznaczne i może być interpretowane na różne sposoby.

Poprawka 374
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Ponadto uwzględnia się 
stanowisko właściwej komisji etyki.
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Or. en

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie.

2. Państwa członkowskie dopilnowują, by 
ocena była prowadzona wspólnie przez 
rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie, w tym przez znaczącą 
liczbę lekarzy medycyny.

Or. en

Poprawka 376
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta.

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko 
komisji etycznej. Ustanawia się procedury 
umożliwiające sponsorowi wniesienie 
odwołania. W oparciu o istniejące dobre 
praktyki Komisja opracowuje wytyczne 
dotyczące zaangażowania pacjentów.

Or. en

Uzasadnienie

Z dyskusji z udziałem komisji etycznych w ramach różnych imprez organizowanych przez 
EFGCP jasno wynika, że uznają one takie ogólne stwierdzenia, jak „uwzględnia się”, za 
nieprecyzyjne i dlatego obawiają się, że zostanie wydane pozwolenie na badanie kliniczne, 
które zostało przez nie ocenione negatywnie. Oczywiście nie jest to cel tej poprawki, 



AM\929473PL.doc 27/71 PE506.160v02-00

PL

proponujemy zatem nowe sformułowanie, tak aby zapewnić dodatkowe uściślenie.

Poprawka 377
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta.

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta. 
W ocenie każdego badania klinicznego 
uczestniczy niezależna komisja etyczna, o 
której mowa w Deklaracji Helsińskiej oraz 
ICH-GCP.

Or. en

Poprawka 378
Cristina Gutiérrez-Cortines

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta.

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko 
niezależnej komisji etycznej szczebla 
krajowego.

Or. es

Poprawka 379
Andrés Perelló Rodríguez
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta.

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko 
komisji etycznej.

Or. es

Poprawka 380
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. W ciągu jednego roku od momentu 
wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia Komisja publikuje 
skierowane do państw członkowskich 
wytyczne dotyczące komisji etycznych w 
celu usprawnienia procedur oraz 
ułatwienia prowadzenia badań w kilku 
państwach członkowskich bez stwarzania 
zagrożenia dla bezpieczeństwa 
uczestników.

Or. en

Uzasadnienie

Komisja powinna proponować wytyczne dotyczące komisji etycznych w oparciu o najlepsze 
praktyki w państwach członkowskich, tak aby wprowadzać do głównego nurtu i ułatwiać 
współpracę między państwami członkowskimi.

Poprawka 381
Roberta Angelilli
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli uczestnicy są małoletni, 
szczególną uwagę poświęca się ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne 
na podstawie wiedzy pediatrycznej lub po 
zasięgnięciu opinii w sprawie klinicznych, 
etycznych i psychospołecznych problemów 
pediatrycznych.

1. Jeżeli uczestnicy są małoletni, 
szczególną uwagę poświęca się ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne 
na podstawie wiedzy pediatrycznej lub po 
zasięgnięciu opinii w sprawie klinicznych, 
etycznych i psychospołecznych problemów 
pediatrycznych, zgodnie z wytyczą E11 
ICH oraz zaleceniami etycznymi UE (KE, 
2008 r.).

Or. en

Uzasadnienie

Uzgodnione na szczeblu międzynarodowym zalecenie E11 ICH, jak również zalecenia wydane 
przez Komisję Europejską to dokumenty referencyjne w przypadku oceny pediatrycznych 
badań klinicznych.

Poprawka 382
Esther de Lange

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uczestnicy pochodzą z innych 
grup osób o słabszej pozycji, w tym z 
grupy osób starszych, o słabym stanie 
zdrowia lub z demencją, szczególną uwagę 
poświęca się ocenie wniosku o pozwolenie 
na badanie kliniczne na podstawie wiedzy
specjalistów w danej dziedzinie lub po 
zasięgnięciu opinii w sprawie klinicznych, 
etycznych i psychospołecznych problemów 
w tej dziedzinie.

Or. en
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Poprawka 383
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli badanie kliniczne dotyczy innej 
kategorii uczestników, których na mocy 
prawa krajowego uznaje się za osoby o 
słabszej pozycji, wniosek o pozwolenie na 
badanie kliniczne ocenia się na podstawie 
prawa krajowego zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę osób o słabszej pozycji, przedmiotowe 
rozporządzenie musi być zgodne z restrykcyjnymi przepisami przewidzianymi przez niektóre 
państwa członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o słabszej pozycji, takich jak 
kobiety ciężarne, kobiety, które niedawno urodziły lub które mają niedługo urodzić, i kobiety 
karmiące oraz osoby pozbawione wolności.

Poprawka 384
Andrés Perelló Rodríguez

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uczestnicy pochodzą z grup osób 
o słabszej pozycji, szczególną uwagę 
poświęca się ocenie wniosku o pozwolenie 
na badanie kliniczne na podstawie wiedzy 
fachowej z zakresu danej choroby bądź 
medycznej lub społecznej kondycji 
uczestnika lub po zasięgnięciu opinii w 
sprawie klinicznych, etycznych i 
psychospołecznych problemów w tej 
dziedzinie.

Or. es
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Poprawka 385
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli przepisy krajowe w sprawie 
ochrony uczestników badań klinicznych 
są bardziej wyczerpujące niż przepisy 
niniejszego rozporządzenia, stosuje się 
najbardziej restrykcyjne środki ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w niektórych państwach członkowskich obowiązują bardziej restrykcyjne przepisy w 
sprawie ochrony (np. we Francji w odniesieniu do kobiet ciężarnych), powinny one nadal 
obowiązywać, tak jak przewidziano to w art. 3 ust. 1 dyrektywy 2001/20/WE.

Poprawka 386
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli przepisy krajowe w sprawie 
ochrony uczestników badań klinicznych 
są bardziej wyczerpujące niż przepisy 
niniejszego rozporządzenia, stosuje się 
najbardziej restrykcyjne środki ochrony.

Or. en

Uzasadnienie

Tam, gdzie funkcjonują już szczegółowe przepisy krajowe w sprawie ochrony grup o słabszej 
pozycji, powinny być one przestrzegane.
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Poprawka 387
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11 skreślony
Składanie i ocena wniosków 

ograniczonych do aspektów objętych 
częścią I sprawozdania z oceny

Jeżeli sponsor tego sobie życzy, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne, jego 
ocena i decyzja w jego sprawie są 
ograniczone do aspektów objętych częścią 
I sprawozdania z oceny.
Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji w 
sprawie aspektów objętych częścią I 
sprawozdania z oceny, sponsor może 
złożyć wniosek o pozwolenie ograniczone 
do aspektów objętych częścią II 
sprawozdania z oceny. W takim przypadku 
wniosek oceniany jest zgodnie z art. 7, a 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia o swojej decyzji dotyczącej 
części II sprawozdania z oceny zgodnie z 
art. 8.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach sprawozdania z oceny nie należy rozdzielać oceny naukowej i etycznej, a do tego 
dojdzie, jeżeli wprowadzi się możliwość podziału całej procedury oceny na dwie części oraz 
ominięcia wymogów prowadzenia oceny zgodnie z art. 6.

Poprawka 388
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit minus pierwszy (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Oceny części I i II prowadzi się 
równolegle.

Or. fr

Poprawka 389
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli sponsor tego sobie życzy, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne, jego 
ocena i decyzja w jego sprawie są 
ograniczone do aspektów objętych częścią 
I sprawozdania z oceny.

Jeżeli sponsor tego sobie życzy, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne jest 
ograniczony do aspektów objętych częścią 
I sprawozdania z oceny.

Or. en

Poprawka 390
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji w 
sprawie aspektów objętych częścią I 
sprawozdania z oceny, sponsor może 
złożyć wniosek o pozwolenie ograniczone 
do aspektów objętych częścią II 
sprawozdania z oceny. W takim przypadku 
wniosek oceniany jest zgodnie z art. 7, a 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia o swojej decyzji dotyczącej 
części II sprawozdania z oceny zgodnie z 
art. 8.

Po otrzymaniu powiadomienia o decyzji w 
sprawie aspektów objętych częścią I 
sprawozdania z oceny, sponsor składa 
wniosek o pozwolenie ograniczone do 
aspektów objętych częścią II sprawozdania 
z oceny. W takim przypadku wniosek 
oceniany jest zgodnie z art. 7, a 
zainteresowane państwo członkowskie 
powiadamia o swojej decyzji dotyczącej 
części II sprawozdania z oceny zgodnie z 
art. 8. Niewydanie zatwierdzenia części I 
lub części II dokumentacji wniosku 
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skutkuje odmową wydania pozwolenia na 
badanie kliniczne.

Or. en

Uzasadnienie

W tekście wniosku część II dokumentacji wniosku jest uznana za opcjonalną, ponieważ 
sponsor „może złożyć” (lub nie) wniosek o pozwolenie ograniczone do aspektów objętych 
częścią II. Jeżeli sponsor nie zdecydowałby się na to, decyzja oparta byłaby wyłącznie na 
analizie części I. Wykluczyłoby to z oceny istotne aspekty etyczne objęte częścią II, co jest 
niedopuszczalne. Fragment dodany w celu zapewnienia jasności prawa.

Poprawka 391
Thomas Ulmer, Philippe Juvin, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 11a
Państwa członkowskie nadają priorytet 
wnioskom o pozwolenie na badanie 
kliniczne, tak aby skrócić, tam, gdzie to 
możliwe, określone terminy, jeżeli badanie 
kliniczne dotyczy choroby rzadkiej lub 
choroby ultra rzadkiej i jako takie podlega 
istotnym obciążeniom administracyjnym 
ze względu na wyjątkowo małą grupę 
pacjentów. Jako chorobę rzadką lub ultra 
rzadką definiuje się stan poważny, 
powodujący kalectwo i często zagrażający 
życiu, który dotyka mniej niż 5 osób na 
10000 lub odpowiednio mniej niż jedną 
osobę na 50000 w Unii.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach uzgodnionego terminu należy nadać priorytet niektórym wnioskom o pozwolenie 
na badanie kliniczne oraz środkom, jakie mają zostać przyjęte w drodze niniejszego 
rozporządzenia, tak aby poprawić sytuację pacjentów cierpiących na poważne, zagrażające 
życiu choroby rzadkie i ultra rzadkie.
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Poprawka 392
Edite Estrela

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy rozdział pozostaje bez 
uszczerbku dla możliwości przedłożenia 
przez sponsora, po otrzymaniu odmowy 
wydania pozwolenia lub po wycofaniu 
wniosku, wniosku o pozwolenie do 
któregokolwiek z państw, które mają być 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wniosek ten uważa się za 
nowy wniosek o pozwolenie na inne 
badanie kliniczne.

Niniejszy rozdział pozostaje bez 
uszczerbku dla możliwości przedłożenia 
przez sponsora, po otrzymaniu odmowy 
wydania pozwolenia lub po wycofaniu 
wniosku, wniosku o pozwolenie do 
któregokolwiek z państw, które mają być 
docelowymi państwami członkowskimi. 
Wniosek ten uważa się za ponowne 
złożenie wniosku o pozwolenie na inne 
badanie kliniczne. Do wniosku dołącza się 
wszelkie wcześniejsze sprawozdania z 
oceny i uwagi zainteresowanych państw 
członkowskich oraz wskazuje się w nim 
zmiany lub przyczyny uzasadniające 
ponowne złożenie dokumentacji wniosku.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z wnioskiem umożliwiłoby to sponsorom wybieranie najbardziej liberalnych państw 
członkowskich, zwłaszcza jeżeli naukowe uzasadnienie badania klinicznego zostało uznane za 
wątpliwe przez państwa członkowskie, których dotyczył pierwotny wniosek. Wymóg 
dołączenia do składanego ponownie wniosku jego udokumentowanej historii jest kwestią 
kluczową, jeżeli chodzi o unikanie niepotrzebnych obciążeń biurokratycznych i powielania 
prac.

Poprawka 393
Philippe Juvin, Nora Berra

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy rozdział pozostaje bez Po otrzymaniu odmowy wydania 
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uszczerbku dla możliwości przedłożenia 
przez sponsora, po otrzymaniu odmowy 
wydania pozwolenia lub po wycofaniu 
wniosku, wniosku o pozwolenie do 
któregokolwiek z państw, które mają być 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wniosek ten uważa się za 
nowy wniosek o pozwolenie na inne 
badanie kliniczne.

pozwolenia lub po wycofaniu wniosku 
sponsor może złożyć nowy wniosek o 
pozwolenie do któregokolwiek z państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. Wniosek ten 
uważa się za nowy wniosek o pozwolenie 
na inne badanie kliniczne. W nowym 
wniosku określa się jednak powody, dla 
których pierwotny wniosek został 
odrzucony lub wycofany, a także zmiany 
wprowadzone do pierwotnej wersji 
protokołu.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu uniknięcie sytuacji, w której sponsor złożyłby wniosek do innego 
państwa członkowskiego, nie informując go uprzednio o odmowie wydania pozwolenia lub o 
wycofaniu pierwotnego wniosku ani o powodach takiej decyzji i nie nanosząc wymaganych 
poprawek.

Poprawka 394
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek można złożyć tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji w 
sprawie pozwolenia.

Wniosek można złożyć tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji w 
sprawie pozwolenia przez wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Będzie więcej niż jedna data powiadomienia o pierwotnym pozwoleniu, ponieważ 
powiadamia o nich każde zainteresowane państwo członkowskie z osobna. Powiadomienia o 
decyzjach zostaną prawdopodobnie złożone niemal w tym samym czasie lub w odstępie 
zaledwie kilku dni. Ze względu na ograniczone ramy czasowe w przypadku pierwotnego 
pozwolenia zaleca się, by proces ten był prosty, jasny i uporządkowany, tak by nie 
rozpoczynać dodawania nowych państw członkowskich przed zakończeniem pierwotnej 
procedury.
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Poprawka 395
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek można złożyć tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji w 
sprawie pozwolenia.

Wniosek można złożyć w którymkolwiek 
państwie członkowskim tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji w 
sprawie pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Aby usprawnić prowadzenie wielonarodowych badań klinicznych, sponsorzy powinni mieć 
prawo do rozszerzenia takiego badania klinicznego na dodatkowe państwa członkowskie po 
podjęciu decyzji w sprawie pozwolenia przez którekolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich w pierwszej turze.

Poprawka 396
Anna Rosbach

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Państwem członkowskim pełniącym 
rolę sprawozdawcy w przypadku wniosku, 
o którym mowa w ust. 1, jest państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy
w postępowaniu w sprawie pierwotnego 
pozwolenia.

2. Jeżeli dane państwo członkowskie było 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy w postępowaniu w sprawie 
pierwotnego pozwolenia, jest ono 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy w przypadku wniosku, o 
którym mowa w ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

W istocie celem tej poprawki jest dopilnowanie, by państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy w postępowaniu w sprawie pierwotnego pozwolenia było też państwem 
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członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy w ramach procedury rozszerzania badania 
klinicznego. Należy wyznaczyć państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy tylko 
wówczas, gdy wniosek dotyczy trzech państw członkowskich lub większej ich liczby. Badania 
klinicznego nie należy rozszerzać, jeżeli pozwolenie dotyczy tylko 1 lub 2 państw 
członkowskich.

Poprawka 397
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) 25 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji;

(a) 25 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu ryzyka i 
badań klinicznych o średnim stopniu 
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przyspieszona w przypadku badań klinicznych o niskim stopniu ryzyka.

Poprawka 398
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) 35 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji;

(b) 35 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu ryzyku i 
badań klinicznych o średnim stopniu 
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
opublikowanymi dowodami i/lub 
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standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Procedura przyspieszona w przypadku badań klinicznych o niskim stopniu ryzyka.

Poprawka 399
Rebecca Taylor

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) 40 dni od złożenia wniosku, o którym 
mowa w ust. 1, w przypadku badań 
klinicznych z zastosowaniem badanego 
produktu leczniczego terapii 
zaawansowanej.

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 400
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 4 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
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badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 401
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktualne sprawozdanie z oceny w 
odniesieniu do części I jest przekazywane 
za pośrednictwem portalu UE i 
udostępniane publicznie.

Or. en

Poprawka 402
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
odpowiedniego terminu, o którym mowa w 
ust. 3, na okres nie dłuższy niż 10 dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji oraz nie dłuższy niż 20 
dni w przypadku badań innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji.

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
odpowiedniego terminu, o którym mowa w 
ust. 3, na okres nie dłuższy niż 10 dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu ryzyka i badań klinicznych o 
średnim stopniu ryzyka, w ramach 
których wykorzystuje się metody leczenia 
wsparte opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia, oraz nie dłuższy niż 20 dni w 
przypadku badań innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu ryzyka i 
badania kliniczne o średnim stopniu
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
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opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia.

Or. en

Poprawka 403
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po otrzymaniu dodatkowych 
wyjaśnień pozostały okres na 
powiadomienie o decyzji, o której mowa w 
ust. 4, wynosi mniej niż trzy dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji oraz mniej niż pięć dni 
w przypadku badań klinicznych innych niż 
badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, okres ten przedłuża się 
odpowiednio do trzech i do pięciu dni.

Jeżeli po otrzymaniu dodatkowych 
wyjaśnień pozostały okres na 
powiadomienie o decyzji, o której mowa w 
ust. 4, wynosi mniej niż trzy dni w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu ryzyka i badań klinicznych o 
średnim stopniu ryzyka, w ramach 
których wykorzystuje się metody leczenia 
wsparte opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia, oraz mniej niż pięć dni w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania kliniczne o niskim stopniu ryzyka i 
badania kliniczne o średnim stopniu 
ryzyka, w ramach których wykorzystuje 
się metody leczenia wsparte 
opublikowanymi dowodami i/lub 
standardowymi wytycznymi w zakresie 
leczenia, okres ten przedłuża się 
odpowiednio do trzech i do pięciu dni.

Or. en

Poprawka 404
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 6 – akapit piąty a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Aktualne sprawozdanie z oceny w 
odniesieniu do części I jest przekazywane 
za pośrednictwem portalu UE do bazy 
danych UE i udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

Przejrzystość zwiększa zaufanie obywateli do procesu wydawania pozwolenia na badania 
kliniczne.

Poprawka 405
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Dodatkowe zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, aspekty dotyczące 
części II sprawozdania z oceny w terminie 
dziesięciu dni od daty złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. W tym terminie 
państwo to może, z uzasadnionych 
przyczyn, zwrócić się do sponsora o 
dodatkowe wyjaśnienia w sprawie 
aspektów dotyczących części II 
sprawozdania z oceny w odniesieniu do 
terytorium tego państwa.

7. Dodatkowe zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, aspekty dotyczące 
części II sprawozdania z oceny w terminie 
dziesięciu dni od daty złożenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1. W tym terminie 
państwo to może zwrócić się do sponsora o 
dodatkowe wyjaśnienia w sprawie 
aspektów dotyczących części II 
sprawozdania z oceny w odniesieniu do 
terytorium tego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Państwo członkowskie nie powinno mieć obowiązku uzasadniania wniosku o wyjaśnienia i 
dodatkowe informacje.
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Poprawka 406
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

10. Jeżeli dodatkowe zainteresowane 
państwo członkowskie nie powiadomiło 
sponsora o swojej decyzji w odpowiednim 
terminie, o którym mowa w ust. 3, uważa 
się, że konkluzja dotycząca części I 
sprawozdania z oceny jest decyzją 
dodatkowego zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne.

10. Jeżeli dodatkowe zainteresowane 
państwo członkowskie nie powiadomiło 
sponsora o swojej decyzji w odpowiednim 
terminie, o którym mowa w ust. 3, 
dodatkowe państwo członkowskie 
przedkłada wyjaśnienia za pośrednictwem 
portalu UE, określając, kiedy zostaną 
przekazane informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, powinno być wydawane wyraźnie przez 
państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje 
stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów powinny 
odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję wobec sponsora za niedotrzymywanie 
terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 407
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie z 
niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura, o 
której mowa w rozdziale III.

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie z 
niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura, o 
której mowa w rozdziale III, a która 
dotyczy aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny.

Or. en
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Uzasadnienie

Ocena części II jest prowadzona na szczeblu krajowym, tak więc na złożenie wniosku o 
dodanie nowego państwa członkowskiego nie powinno mieć wpływu to, że trwa dotycząca 
części II procedura wydania pozwolenia na istotną zmianę.

Poprawka 408
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie z 
niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura, o 
której mowa w rozdziale III.

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie z 
niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura, o 
której mowa w rozdziale III, a która 
dotyczy aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Aby ułatwić prowadzenie wielonarodowych badań klinicznych, należy wprowadzić 
elastyczność, jeżeli chodzi o dodawanie nowych państw członkowskich. Sponsor powinien 
mieć możliwość dodania nowych państw członkowskich, jeżeli nie toczy się procedura 
wydania pozwolenia na istotną zmianę dotycząca części I.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotną zmianę można wprowadzić tylko po 
jej zaakceptowaniu zgodnie z procedurą 

Istotną zmianę można wprowadzić tylko po 
jej zaakceptowaniu zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszym rozdziale i tylko 
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określoną w niniejszym rozdziale. wówczas, gdy została ona przed 
wprowadzeniem zatwierdzona przez 
niezależną komisję etyczną.

Or. en

Poprawka 410
Petru Constantin Luhan

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku istotnych zmian określonych 
w art. 35 sponsor składa dokumentację 
wniosku w ciągu 15 dni od momentu 
podjęcia przez niego decyzji o 
tymczasowym wstrzymaniu lub 
przedwczesnym zakończeniu badania 
klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W art. 35 niniejszego rozporządzenia wyjaśnia się, że należy wprowadzić tymczasowe 
wstrzymanie/przedwczesne zakończenie badania w charakterze istotnej zmiany, nie określa 
się jednak ram czasowych. Przy obecnym stanie prawa termin ten wynosi 15 dni i proponuje 
się jego utrzymanie.

Poprawka 411
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu czterech dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

2. W ciągu dziesięciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:
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Or. en

Uzasadnienie

Zbyt krótkie terminy stwarzają niebezpieczeństwo, że państwa członkowskie nie będą w stanie 
dokładnie przeanalizować dokumentacji oceny. Na przykład zakwalifikowanie badania 
klinicznego jako badania „o niskim stopniu interwencji” wymaga szczegółowej i należytej 
oceny protokołu badania.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu czterech dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

2. W ciągu dziesięciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
za pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

Or. en

Uzasadnienie

Aspekty określone w lit. a) i c) wymagają szeroko zakrojonej analizy, a cztery dni to 
niewystarczający czas.

Poprawka 413
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) w przypadku gdy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym o niskim stopniu 
interwencji, czy po jego istotnej zmianie 
nadal będzie ono badaniem klinicznym o 

(c) w przypadku gdy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym o niskim stopniu 
ryzyka czy po jego istotnej zmianie nadal 
będzie ono badaniem klinicznym o 
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niskim stopniu interwencji. średnim lub niskim stopniu ryzyka.

Or. en

Poprawka 414
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przekazało 
sponsorowi informacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 2, uznaje się, że 
istotna zmiana, której dotyczy wniosek, 
odnosi się do aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny, wniosek uznaje się 
za kompletny, a w przypadku badania 
klinicznego o niskim stopniu interwencji, 
uznaje się, że po jego istotnej zmianie 
nadal będzie ono badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przekazało 
sponsorowi informacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 2, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przedkłada wyjaśnienia za pośrednictwem 
portalu UE, określając, kiedy zostaną 
przekazane informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, powinno być wydawane wyraźnie przez 
państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje 
stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów powinny 
odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję wobec sponsora za niedotrzymywanie 
terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 415
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 3
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przekazało 
sponsorowi informacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 2, uznaje się, że 
istotna zmiana, której dotyczy wniosek, 
odnosi się do aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny, wniosek uznaje się 
za kompletny, a w przypadku badania 
klinicznego o niskim stopniu interwencji, 
uznaje się, że po jego istotnej zmianie 
nadal będzie ono badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

3. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przekazało 
sponsorowi informacji w terminie, o 
którym mowa w ust. 2, uznaje się, że 
istotna zmiana, której dotyczy wniosek, 
odnosi się do aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny, wniosek uznaje się 
za kompletny, a w przypadku badania 
klinicznego o średnim lub niskim stopniu 
ryzyka, uznaje się, że po jego istotnej 
zmianie nadal będzie ono badaniem 
klinicznym o średnim lub niskim stopniu 
ryzyka.

Or. en

Poprawka 416
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy nie przekazało sponsorowi 
informacji zgodnie z ust. 2 lit. a)–c) w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, wniosek 
uznaje się za kompletny, a w przypadku 
badania klinicznego o niskim stopniu 
interwencji, uznaje się, że po jego istotnej 
zmianie nadal będzie ono badaniem 
klinicznym o niskim stopniu interwencji.

Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę
sprawozdawcy nie przekazało sponsorowi 
informacji zgodnie z ust. 2 lit. a)–c) w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
przedkłada wyjaśnienia za pośrednictwem 
portalu UE, określając, kiedy zostaną 
przekazane informacje.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, powinno być wydawane wyraźnie przez 
państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje 
stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów powinny 
odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję wobec sponsora za niedotrzymywanie 
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terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 417
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy stwierdzi, że wniosek 
nie dotyczy aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny, że wniosek jest 
niekompletny, lub że po istotnej zmianie 
badanie kliniczne nie będzie już badaniem 
klinicznym o niskim stopniu interwencji, 
wbrew temu, co twierdzi sponsor, państwo 
to powiadamia o tym sponsora za 
pośrednictwem portalu UE i wyznacza 
sponsorowi termin nie dłuższy niż sześć 
dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

4. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy stwierdzi, że wniosek 
nie dotyczy aspektu objętego częścią I 
sprawozdania z oceny, że wniosek jest 
niekompletny, lub że po istotnej zmianie 
badanie kliniczne nie będzie już badaniem 
klinicznym o średnim lub niskim stopniu 
ryzyka, wbrew temu, co twierdzi sponsor, 
państwo to powiadamia o tym sponsora za 
pośrednictwem portalu UE i wyznacza 
sponsorowi termin nie dłuższy niż sześć 
dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

Or. en

Poprawka 418
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

4. Do daty oceny każde zainteresowane 
państwo członkowskie może przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy należycie uwzględnia 
te uwagi i dokumentuje je w sprawozdaniu 
z oceny.
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Or. en

Uzasadnienie

Ocena wniosku dotyczącego wprowadzenia istotnej zmiany powinna podlegać tym samym 
wymogom co ocena pierwotnego wniosku.

Poprawka 419
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Sprawozdanie z oceny jest 
przekazywane za pośrednictwem portalu 
UE i udostępniane publicznie.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 420
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu
dni od daty oceny.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty oceny.

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na prowadzenie 
badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 422
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 19 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Jeżeli w odniesieniu do części I 
sprawozdania z oceny istotna zmiana jest 
dopuszczalna lub dopuszczalna pod 
pewnymi warunkami, zainteresowane 
państwo członkowskie zawiera w swojej 
decyzji swoją konkluzję dotyczącą części 
II sprawozdania z oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Istotna zmiana części I ma wpływ na część II: dlatego część II również należy przedłożyć do 
ponownej oceny.

Poprawka 423
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie przekazało sponsorowi 
informacji w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, uznaje się, że istotna zmiana, której 
dotyczy wniosek, odnosi się do aspektu 
objętego częścią II sprawozdania z oceny, 
a wniosek uznaje się za kompletny.

2. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie przekazało sponsorowi 
informacji w terminie, o którym mowa w 
ust. 1, zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada wyjaśnienia za 
pośrednictwem portalu UE, określając, 
kiedy zostaną przekazane informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, 
powinno być wydawane wyraźnie przez państwa członkowskie, co było wymogiem określonym 
w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje stosowane wobec państw członkowskich za 
niedotrzymywanie terminów powinny odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję 
wobec sponsora za niedotrzymywanie terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 424
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie przekazało sponsorowi 
informacji zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, uznaje się, że 
istotna zmiana dotyczy aspektu objętego 
częścią II sprawozdania z oceny, a 
wniosek uznaje się za kompletny.

Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie przekazało sponsorowi 
informacji zgodnie z ust. 1 lit. a) i b) w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, 
zainteresowane państwo członkowskie 
przedkłada wyjaśnienia za pośrednictwem 
portalu UE, określając, kiedy zostaną 
przekazane informacje. 

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, 
powinno być wydawane wyraźnie przez państwa członkowskie, co było wymogiem określonym 



AM\929473PL.doc 53/71 PE506.160v02-00

PL

w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje stosowane wobec państw członkowskich za 
niedotrzymywanie terminów powinny odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję 
wobec sponsora za niedotrzymywanie terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu 
dni od daty zatwierdzenia.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu 
dni od daty oceny zgodnie z art. 6 ust. 4.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena aspektów objętych częścią II jest nierozerwalnie związana z aspektami 
uwzględnionymi w części I. Np. wymagany zakres informacji udzielanych uczestnikom oraz 
odszkodowanie wypłacane im w przypadku doznania uszczerbku zależy w szczególności od 
stosunku ryzyka do korzyści. Jeżeli w odniesieniu do części I wprowadzi się dodatkowe 
wymogi, a ocena części II zostanie przeprowadzona wcześniej, po ukończeniu oceny części I 
niezbędna może się okazać ponowna ocena. Celem zmiany terminu jest dopilnowanie, by 
ocena aspektów ujętych w części II była przedkładana po zakończeniu oceny części I.

Poprawka 426
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 5 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu
dni od daty zatwierdzenia.

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty 
zatwierdzenia.
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Or. en

Poprawka 427
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach określonych w 
ust. 5 i 6, uważa się, że wydano 
pozwolenie na istotną zmianę.

7. Jeżeli w przypadku badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji zainteresowane 
państwo członkowskie nie powiadomiło 
sponsora o swojej decyzji w terminach 
określonych w ust. 5 i 6, uważa się, że 
wydano pozwolenie na istotną zmianę, o 
ile badanie zostało uznane za badanie 
kliniczne o niskim stopniu interwencji 
zgodnie z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na istotną zmianę badania klinicznego na mocy powyższego ustępu oznacza 
wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji.

Poprawka 428
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 20 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach określonych w 
ust. 5 i 6, uważa się, że wydano pozwolenie 
na istotną zmianę.

7. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach określonych w 
ust. 5 i 6, zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada wyjaśnienia za 
pośrednictwem portalu UE, określając, 
kiedy zostaną przekazane informacje. 
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Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, powinno być wydawane wyraźnie przez 
państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje 
stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów powinny 
odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję wobec sponsora za niedotrzymywanie 
terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 429
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia.

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia, 
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 7 ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Ocena wniosku dotyczącego wprowadzenia istotnej zmiany aspektów objętych częścią II 
powinna podlegać tym samym wymogom co ocena części II pierwotnego wniosku.

Poprawka 430
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 

1. Każde zainteresowane państwo 
członkowskie ocenia, w odniesieniu do 
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swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
dziesięciu dni od daty zatwierdzenia.

swojego terytorium, te aspekty istotnej 
zmiany, które są objęte częścią II 
sprawozdania z oceny, w terminie 
piętnastu dni od daty zatwierdzenia,
zgodnie z procedurą, o której mowa w 
art. 7 ust. 1.

Or. en

Poprawka 431
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, 
zainteresowane państwo członkowskie 
może, z uzasadnionych przyczyn, zwrócić 
się do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia 
dotyczące tej istotnej zmiany w odniesieniu 
do terytorium tego państwa.

2. W terminie, o którym mowa w ust. 1, 
zainteresowane państwo członkowskie 
może zwrócić się do sponsora o dodatkowe 
wyjaśnienia dotyczące tej istotnej zmiany 
w odniesieniu do terytorium tego państwa.

Or. en

Uzasadnienie

Zainteresowane państwo członkowskie nie powinno mieć obowiązku uzasadniania wniosku o 
dodatkowe informacje.

Poprawka 432
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji w terminie dziesięciu
dni od daty oceny lub od ostatniego dnia 
oceny, o której mowa w art. 22, w 

Powiadomienie odbywa się w drodze 
pojedynczej decyzji, z uwzględnieniem 
stanowiska właściwej komisji etycznej, w 
terminie piętnastu dni od daty oceny lub 
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zależności od tego, która z tych dat 
przypada później.

od ostatniego dnia oceny, o której mowa w 
art. 22, w zależności od tego, która z tych 
dat przypada później.

Or. en

Poprawka 433
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na istotną zmianę 
badania klinicznego w zainteresowanym 
państwie członkowskim;

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie muszą mieć możliwość odstąpienia od badań klinicznych ze względów 
etycznych po wprowadzeniu istotnej zmiany przez sponsora. W przypadku istotnej zmiany 
wydanie negatywnej decyzji przez komisję etyczną w zainteresowanym państwie członkowskim 
musi bezwzględnie skutkować niewydaniem pozwolenia dla rzeczonego państwa 
członkowskiego.

Poprawka 434
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 2 – akapit drugi – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ba) odmówienie przez komisję etyczną 
wydania pozwolenia na istotną zmianę 
badania klinicznego.

Or. en
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Poprawka 435
Edite Estrela, António Fernando Correia de Campos

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca istotnej zmiany w aspektach 
objętych częścią I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 
członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na istotną zmianę.

4. Jeżeli w przypadku badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji zainteresowane 
państwo członkowskie nie powiadomiło 
sponsora o swojej decyzji w terminach, o 
których mowa w ust. 1, uważa się, że 
konkluzja dotycząca istotnej zmiany w 
aspektach objętych częścią I sprawozdania 
z oceny jest decyzją zainteresowanego 
państwa członkowskiego w sprawie 
wniosku o pozwolenie na istotną zmianę, 
pod warunkiem że uznano je za badanie 
kliniczne o niskim stopniu interwencji 
zgodnie z art. 5 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Milcząca zgoda na istotną zmianę badania klinicznego na mocy powyższego ustępu oznacza 
wyższe ryzyko dla uczestników, a zatem powinna ograniczać się do badań klinicznych o 
niskim stopniu interwencji.

Poprawka 436
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, uważa się, że konkluzja 
dotycząca istotnej zmiany w aspektach 
objętych częścią I sprawozdania z oceny 
jest decyzją zainteresowanego państwa 

4. Jeżeli zainteresowane państwo 
członkowskie nie powiadomiło sponsora o 
swojej decyzji w terminach, o których 
mowa w ust. 1, zainteresowane państwo 
członkowskie przedkłada wyjaśnienia za 
pośrednictwem portalu UE, określając, 
kiedy zostaną przekazane informacje. 
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członkowskiego w sprawie wniosku o 
pozwolenie na istotną zmianę.

Or. en

Uzasadnienie

Pozwolenie, zamiast w drodze milczącej zgody, powinno być wydawane wyraźnie przez 
państwa członkowskie, co było wymogiem określonym w dyrektywie 2001/20/WE. Sankcje 
stosowane wobec państw członkowskich za niedotrzymywanie terminów powinny 
odzwierciedlać sankcje proponowane przez Komisję wobec sponsora za niedotrzymywanie 
terminów określonych w art. 34 ust. 3 akapit drugi.

Poprawka 437
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) sposobu prowadzenia badania, w tym 
kontekstu naukowego i przyjętych 
rozwiązań;

(a) sposobu prowadzenia badania, w tym 
kontekstu naukowego, metodologicznego i 
etycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Jak już wspomniano, ocena etyczna powinna być częścią oceny ogólnej.

Poprawka 438
Roberta Angelilli

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(da) świadomej zgody/procesu akceptacji.

Or. en
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Poprawka 439
Margrete Auken
w imieniu grupy politycznej Verts/ALE

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odniesienie do badania klinicznego lub 
badań klinicznych, do których wprowadza 
się istotną zmianę;

(a) odniesienie do badania klinicznego lub 
badań klinicznych, do których wprowadza 
się istotną zmianę, poprzez wykorzystanie 
numeru rejestracyjnego badania w 
portalu UE;

Or. en

Uzasadnienie

Uprościłoby to identyfikację badania klinicznego, w stosunku do którego proponowana jest 
zmiana, i pozwoliło śledzić zmiany w protokole.

Poprawka 440
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(a) odniesienie do badania klinicznego lub 
badań klinicznych, do których wprowadza 
się istotną zmianę,

(a) odniesienie do badania klinicznego lub 
badań klinicznych, do których wprowadza 
się istotną zmianę, poprzez wykorzystanie 
uniwersalnego numeru rejestracyjnego 
badania klinicznego lub numeru 
rejestracyjnego w portalu UE;

Or. en

Uzasadnienie

Uniwersalny numer rejestracyjny badania klinicznego i numer rejestracyjny w portalu UE 
ułatwią identyfikację odnośnego badania i proponowanej zmiany.
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Poprawka 441
Richard Seeber, Peter Liese

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Jeżeli badanie kliniczne zostało 
przeprowadzone poza Unią, musi być ono 
zgodne z zasadami równoważnymi do 
zasad niniejszego rozporządzenia w 
zakresie praw i bezpieczeństwa 
uczestników oraz wiarygodności i 
odporności danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

5. Jeżeli badanie kliniczne zostało 
przeprowadzone poza Unią, musi być ono 
zgodne z zasadami równoważnymi do 
zasad niniejszego rozporządzenia w 
zakresie praw, bezpieczeństwa i 
dobrostanu uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 442
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dane z badań klinicznych zawarte w 
dokumentacji wniosku oparte są na 
badaniach klinicznych, które zostały 
zarejestrowane przed ich rozpoczęciem w 
publicznym rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy międzynarodowej platformy 
badań klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

6. Dane z badań klinicznych 
prowadzonych na pacjentach i zawarte w 
dokumentacji wniosku oparte są na 
badaniach klinicznych, które zostały 
zarejestrowane przed ich rozpoczęciem w 
publicznym rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy lub źródło danych dla 
międzynarodowej platformy badań 
klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Or. en
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Poprawka 443
Christofer Fjellner

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6. Dane z badań klinicznych zawarte w 
dokumentacji wniosku oparte są na 
badaniach klinicznych, które zostały 
zarejestrowane przed ich rozpoczęciem w 
publicznym rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy międzynarodowej platformy 
badań klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

6. Dane z badań klinicznych zawarte w 
dokumentacji wniosku oparte są na 
badaniach klinicznych, które zostały 
zarejestrowane w publicznym rejestrze, 
który stanowi rejestr podstawowy 
międzynarodowej platformy badań 
klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Or. en

Poprawka 444
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku badań klinicznych 
prowadzonych w jednym państwie 
członkowskim dokumentacja wniosku 
może być sporządzana w jednym z języków 
urzędowych zainteresowanego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 445
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – akapit pierwszy b (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W przypadku rozszerzenia Unii o kolejne 
państwo członkowskie zastosowanie ma 
akapit trzeci niniejszego artykułu.

Or. fr

Poprawka 446
Corinne Lepage

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział IV a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Rozdział IVa
INFORMACJE

Artykuł 27a
Dostęp do informacji

1. W odniesieniu do dokumentów 
pozostających w posiadaniu Agencji 
zastosowanie ma rozporządzenie (WE) nr 
1049/2001.
2. Do dnia 1 stycznia 2014 r. Agencja 
przyjmuje ustalenia praktyczne dotyczące 
wdrażania rozporządzenia (WE) 
nr 1049/2001.

Artykuł 27b
Publiczny dostęp do sprawozdań z badań 
biomedycznych
Obywatelom udziela się swobodnego i 
łatwego dostępu do danych klinicznych 
znajdujących się w bazie danych Agencji, 
a w szczególności do sprawozdań z badań 
biomedycznych. W tym celu umieszcza się 
hiperłącze do sprawozdań z badań 
biomedycznych dotyczących badań 
klinicznych.

Or. en
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Poprawka 447
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 27a
Publiczny dostęp do sprawozdań z badań 

biomedycznych
Obywatelom udziela się swobodnego i 
łatwego dostępu do danych klinicznych 
znajdujących się w bazie danych Agencji, 
a w szczególności do sprawozdań z badań 
biomedycznych. W tym celu umieszcza się 
hiperłącze do sprawozdań z badań 
biomedycznych dotyczących badań 
klinicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Liczne badania wykazały, że nieuwzględnienie sprawozdań z badań biomedycznych w 
wynikach systematycznych przeglądów skutkuje niekompletnością bazy dowodowej i prowadzi 
do stronniczości wniosków dotyczących skutków interwencji.

Poprawka 448
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) przewidywane korzyści terapeutyczne i 
korzyści dla zdrowia publicznego 
uzasadniają możliwe do przewidzenia 
ryzyko oraz niedogodności;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr
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Poprawka 449
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) stale zachowana jest zgodność z lit. a); b) na wszystkich etapach badania 
przestrzega się zasad określonych w lit. a);

Or. fr

Poprawka 450
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, wyraził świadomą zgodę;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia większej spójności należałoby umieścić ten warunek po lit. d) art. 28 ust. 1.
W praktyce bowiem przed wyrażeniem świadomej zgody uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy musi zostać należycie poinformowany o celach badania klinicznego oraz o 
związanym z nim ryzyku i niedogodnościach.

Poprawka 451
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, wyraził świadomą zgodę;

c) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, wyraził świadomą zgodę.
Każda osoba poproszona o udział w 
badaniu klinicznym może bez ponoszenia 
odpowiedzialności lub bez szkody dla 
siebie odmówić takiego udziału.

Or. en

Poprawka 452
Richard Seeber

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, wyraził świadomą zgodę;

c) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, swobodnie i dobrowolnie 
wyraził świadomą zgodę;

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 453
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, miał możność, podczas 
przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy z badaczem lub członkiem 
zespołu prowadzącego badanie, zapoznać 
się z celami tego badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzykiem i 
niedogodnościami oraz z warunkami, w 
jakich ma ono zostać przeprowadzone, a 
także został poinformowany o prawie do 
wycofania się z badania klinicznego w 
każdej chwili bez szkody dla siebie;

d) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, miał możność, podczas 
przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy z badaczem lub jego 
przedstawicielem, zapoznać się z celami 
tego badania klinicznego oraz związanym z 
nim ryzykiem i niedogodnościami oraz z 
warunkami, w jakich ma ono zostać 
przeprowadzone, a także został 
poinformowany o prawie do wycofania się 
z badania klinicznego w każdej chwili bez 
szkody dla siebie; 

Or. fr

Uzasadnienie

W praktyce badacz może powierzyć zadanie poinformowania przyszłego uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego i uzyskania jego zgody lekarzowi lub innej osobie. Na przykład 
we Francji zezwala na to prawo.

Poprawka 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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, miał możność, podczas 
przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy z badaczem lub członkiem 
zespołu prowadzącego badanie, zapoznać 
się z celami tego badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzykiem i 
niedogodnościami oraz z warunkami, w 

d) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, miał możność, podczas 
przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy z lekarzem medycyny, który jest 
badaczem lub członkiem zespołu 
prowadzącego badanie, zapoznać się z 
celami tego badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzykiem i 
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jakich ma ono zostać przeprowadzone, a 
także został poinformowany o prawie do 
wycofania się z badania klinicznego w 
każdej chwili bez szkody dla siebie;

niedogodnościami oraz z warunkami, w 
jakich ma ono zostać przeprowadzone, a 
także został poinformowany o prawie do 
wycofania się z badania klinicznego w 
każdej chwili bez szkody dla siebie;

Or. en

Uzasadnienie

Tylko lekarz medycyny posiada wymaganą wiedzę i doświadczenie, aby móc w wyczerpujący 
sposób powiadomić uczestników o ryzyku i niedogodnościach związanych z udziałem w 
badaniu klinicznym. Stąd też procedurę uzyskania świadomej zgody powinien przeprowadzić 
członek zespołu prowadzącego badanie kliniczne, który jest lekarzem medycyny.

Poprawka 455
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) uczestnik, lub w przypadku gdy 
uczestnik nie jest w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, wyraził świadomą zgodę;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia większej spójności należałoby umieścić tu warunek przewidziany w lit. c) 
art. 28 ust. 1. W praktyce bowiem przed wyrażeniem świadomej zgody uczestnik lub jego 
przedstawiciel ustawowy musi zostać należycie poinformowany o celach badania klinicznego 
oraz o związanym z nim ryzyku i niedogodnościach.

Poprawka 456
Maria do Céu Patrão Neves

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera d a (nowa)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) Przeprowadzana przed badaniem 
rozmowa z badaczem lub członkiem 
zespołu prowadzącego badanie, której 
celem jest uzyskanie świadomej zgody 
uczestnika, powinna obejmować test na 
pełne zrozumienie po stronie uczestnika 
i/lub jego przedstawiciela de facto, na 
przykład poprzez poproszenie o 
streszczenie przekazanych im informacji.

Or. pt

Poprawka 457
Riikka Manner, Eija-Riitta Korhola

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem.

3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem. Podobnie jak wszystkie 
informacje dotyczące badania 
klinicznego, także dane zebrane przed 
wycofaniem zgody są rejestrowanie, 
przetwarzanie i przechowywane w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 458
Philippe Juvin
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3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem.

3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem. Dane zebrane między 
datą udzielenia świadomej zgody przez 
uczestnika a datą wycofania zgody mogą 
być wykorzystywane w ramach badania, 
chyba że osoba zainteresowana wyrazi 
sprzeciw.

Or. fr

Poprawka 459
Alda Sousa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
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3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem.

3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez ponoszenia odpowiedzialności 
lub szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie bez 
uzasadnienia swojej świadomej zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na 
działania przeprowadzone w oparciu o 
zgodę przed jej wycofaniem.

Or. en

Poprawka 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
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3. Każdy uczestnik badania może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem.

3. Każdy uczestnik badania lub jego 
przedstawiciel ustawowy może w każdej 
chwili bez szkody dla siebie wycofać się z 
badania klinicznego poprzez odwołanie 
swojej świadomej zgody. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na działania 
przeprowadzone w oparciu o zgodę przed 
jej wycofaniem.

Or. en

Uzasadnienie

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


