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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно клиничните изпитвания на лекарствени продукти за хуманна употреба, и 
за отмяна на Директива 2001/20/ЕО
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0369),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 114 и 168, параграф 4 от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0194/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 
12.12.2012 г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становищата на комисията по промишленост, изследвания 
и енергетика и на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите 
(A7-0000/2013),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността, правата и 
благосъстоянието на субектите следва 
да бъдат защитени, а получените данни 
следва да бъдат надеждни и устойчиви.

Or. en

Обосновка

Съгласно точка 6 от Декларацията от Хелзинки на Световната медицинска 
асоциация и член 28, параграф 2 от настоящото предложение, благосъстоянието на 
всеки субект на научно изследване трябва да има предимство пред всички други 
интереси. Съответно благосъстоянието на субектите следва да бъде подчертано в 
по-голяма степен в настоящия законодателен акт.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение.

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение и предварително 
одобрение от комитет по етика.

Or. en

Обосновка

Предварителното етично одобрение е необходимо условие за всяко клинично 
изпитване. Съгласно Декларацията от Хелзинки изследвания върху даден субект 
могат да бъдат извършвани само ако изследователският проект е одобрен от 
компетентния орган след мултидисциплинарен преглед на неговата етична 



PR\925718BG.doc 7/55 PE504.236v01-00

BG

приемливост.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. Това сътрудничество не 
следва да включва аспекти, които по 
същество имат национален характер, 
нито етични аспекти на клиничното 
изпитване, като например 
информираното съгласие; 

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. Това сътрудничество трябва 
да изключва аспекти, които по 
същество имат национален характер

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да имат свободата да определят областите, в които искат 
или не да сътрудничат.  В контекста на нарастваща мобилност на хора между 
държавите – членки на ЕС, и трансгранично здравеопазване, държавите членки 
следва да бъдат насърчавани да разменят мнения и да сътрудничат също по етични 
въпроси, свързани с клинични изпитвания, включително информираното съгласие.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Процедурата следва да бъде гъвкава 
и ефективна, за да се избегнат забавяния 
на започването на клинично изпитване 
по административни причини.

(7) Процедурата следва да бъде гъвкава 
и ефективна, за да се избегнат забавяния 
на започването на клинично изпитване 
по административни причини.  
Правата, безопасността и 
благосъстоянието на отделния 
субекта на изследване следва да имат 
превес по отношение на всички други 
интереси.
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Or. en

Обосновка

В съответствие с точка 6 от Декларацията от Хелзинки и член 28, параграф 2 от 
предложението.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти.

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 
внимание, включително гаранцията, че 
групата от субекти, които участват 
в клиничното изпитване са 
представителни за популацията, 
която ще бъде лекувана, и дали 
клиничното изпитване е било 
препоръчано или наложено от 
регулаторните органи, отговарящи за 
оценката и разрешението за пускане на 
пазара на лекарствените продукти. За да 
се гарантира, че клиничното 
изпитване е значимо, спонсорът 
следва, когато е възможно, да 
предостави систематичен преглед на 
съществуващите данни за 
изследваните медицински продукти.  

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания следва да отразяват целевата група, включително 
равновесието по отношение на пол и възраст, за да се гарантира, че безопасността и 
ефикасността на лекарствата се оценяват точно за популацията, която съответно 
ще бъде лекувана. Това съответства на точка 5 от Декларацията от Хелзинки. За да 
се гарантира допълнително значимостта на изпитването и така да се гарантира, че 
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субектите не са преминали ненужни изпитвания, спонсорът следва да извършва 
преглед на информацията относно изпитваните лекарствени продукти и следва да 
предоставя тази информация в заявлението.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Някои аспекти на заявлението за 
клинично изпитване се отнасят до 
въпроси, които по същество имат 
национален характер, или до етични 
аспекти на клиничното изпитване. 
Тези въпроси следва да не се оценяват 
в сътрудничество между всички 
засегнати държави членки.

заличава се

Or. en

Обосновка

Свързано с изменението на Съображение 6. Държавите членки следва да имат 
свободата да определят областите, в които искат или не да сътрудничат.  В 
контекста на нарастваща мобилност на хора между държавите – членки на ЕС, и 
трансгранично здравеопазване, държавите членки следва да бъдат насърчавани да 
разменят мнения и да сътрудничат също по етични въпроси, свързани с клинични 
изпитвания, включително информираното съгласие.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 

(14) На съответната държава членка 
следва да се предостави възможността 
да определи подходящия орган или 
органи, които да участват в това 
оценяване. Това решение е въпрос на 
вътрешна организация на всяка държава 
членка. При определянето на 
подходящия орган или органи 
държавите членки следва да осигурят 
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участието на неспециалисти и пациенти.
Те също така следва да гарантират, че са 
налице необходимите експертни знания 
и опит. Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит.
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването 
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
влияние.

участието на независим комитет по 
етика, включващ специалисти от 
сектора на здравеопазването,
неспециалисти и пациенти или 
представители на пациенти. Те също 
така следва да гарантират, че са налице 
необходимите експертни знания и опит.
Във всеки случай обаче, и в 
съответствие с международно 
признатите насоки, оценяването следва 
да се извършва съвместно от приемлив 
брой лица, които съвместно притежават 
необходимата квалификация и опит.
Лицата, оценяващи заявлението, следва 
да бъдат независими от спонсора, 
институцията на мястото на изпитването 
и изследователите, участващи в 
изпитването, както и да не са обект на 
каквото и да било друго неправомерно 
влияние.

Or. en

Обосновка

В съответствие с точка 15 от Декларацията от Хелзинки, комитет по етика следва 
да участва в процедурата по оценка. В това отношение предложението на 
Комисията е твърде неясно.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Понастоящем процедурата за 
оценка на съответствието с 
етичните стандарти се различава в 
голяма степен между държавите 
членки, като често има различни 
органи на национално, регионално и 
местно равнище, и множество 
процедури, които водят до 
разминаващи се оценки. Това води до 
забавяне и разпокъсване. В интерес на 
европейските пациенти и 
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общественото здраве, процедурите и 
принципите на процедурата за оценка 
на съответствието с етичните 
стандарти следва да бъдат по-добре 
хармонизирани чрез споделяне на най-
добри практики между комитетите 
по етика. За тази цел Комисията 
следва да улесни сътрудничеството 
на комитетите по етика. 

Or. en

Обосновка

С цел да се внесе яснота и последователност в оценката на съответствието с 
етичните стандарти на клиничните изпитвания, без да се налага тежестта на пълна 
хармонизация, Комисията следва да създаде платформа за насърчаване на 
сътрудничеството и обмена на най-добри практики между комитетите по етика. 
Участието в тази платформа следва да е доброволно.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) На спонсора следва да се 
предостави възможността да оттегли 
заявлението за разрешение за клинично 
изпитване. За да се гарантира 
надеждното функциониране на 
процедурата на оценяване обаче, 
заявлението за разрешение за клинично 
изпитване следва да се оттегли само по 
отношение на цялото клинично 
изпитване. Следва да се даде 
възможност на спонсора да подаде ново 
заявление за разрешение за клинично 
изпитване след оттеглянето на дадено 
заявление.

(16) На спонсора следва да се 
предостави възможността да оттегли 
заявлението за разрешение за клинично 
изпитване. За да се гарантира 
надеждното функциониране на 
процедурата на оценяване обаче, 
заявлението за разрешение за клинично 
изпитване следва да се оттегли само по 
отношение на цялото клинично 
изпитване. Причините за 
оттеглянето следва да бъдат 
съобщени чрез портал на ЕС. Следва 
да се даде възможност на спонсора да 
подаде ново заявление за разрешение за 
клинично изпитване след оттеглянето на 
дадено заявление, при условие, че 
новото заявление съдържа обяснения 
във връзка с всички предходни 
оттегляния.



PE504.236v01-00 12/55 PR\925718BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

От спонсорите следва да се изисква да предоставят обяснение за решението за 
оттегляне на заявление. Това би осигурило ефективност и прозрачност, би увеличило 
обмена на информация между държавите членки, и би попречило на спонсорите да се 
опитват да получат разрешение за клинични изпитвания на различни места. Това 
също така е в съответствие с новото законодателство за фармакологичната 
бдителност (Директива 2010/84/ЕС и Регламент 1235/2010), което изисква 
титулярите на разрешение за търговия да уведомят органите за причините за 
оттеглянето на продукт от пазара.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С цел повишаване на прозрачността 
в областта на клиничните изпитвания, 
данните от клинично изпитване, 
представени в подкрепа на заявление за 
клинично изпитване, следва да се 
основават единствено на клинични 
изпитвания, регистрирани в публична 
база данни.

(20) С цел повишаване на прозрачността 
в областта на клиничните изпитвания, 
данните от клинично изпитване, 
представени в подкрепа на заявление за 
клинично изпитване, следва да се 
основават на клинични изпитвания, 
регистрирани в публична база данни.
Данните от клинични изпитвания, 
основаващи се на данни от клинични 
изпитвания, проведени преди датата 
на прилагане на настоящия 
регламент следва да се регистрират в 
обществен регистър, който е основен 
или партньорски регистър на 
международната мрежа от регистри 
на клинични изпитвания на 
Световната здравна организация.  

Or. en

Обосновка

Клинични изпитвания от предишни изпитвания могат все още да са валидни; за 
целите на надеждността на данните, произтичащи от по-стари изпитвания, 
регистрацията на по-стари изпитвания следва да бъде насърчавана. Clinicaltrials.gov, 
който не е основен, а партньорски регистър на международната мрежа от регистри 
на клинични изпитвания на СЗО, следва също да се включи в източниците на данни.
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Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Данни от клинични изпитвания 
не следва да се считат за търговска 
тайна след като е получено 
разрешение за търговия.

Or. en

Обосновка

За целите на прозрачността след като клинично изпитване е довело до разрешение за 
търговия данните, събрани по време на клиничното изпитване следва да бъдат изцяло 
достъпни. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Що се отнася до правилата във 
връзка с определянето на законния 
представител на недееспособни и 
малолетни лица, те се различават в 
отделните държави членки. Поради това 
следва на държавите членки да се 
предостави възможността да определят 

(22) Човешкото достойнство и правото 
на неприкосновеност на личността са 
признати в Хартата на основните права 
на Европейския съюз. По-специално 
Хартата изисква каквато и да е намеса в 
областта на биологията и медицината да 
не може да се провежда без свободното 
и информирано съгласие на 
заинтересованото лице. 
Директива 2001/20/ЕО съдържа 
обширен набор от правила за защита на 
субектите. Тези правила следва да бъдат 
запазени. Субекти от уязвими групи 
като недееспособни субекти, 
малолетни/непълнолетни лица или 
други уязвими лица се нуждаят от 
допълнителни мерки за защита. Що 
се отнася до правилата във връзка с 
определянето на законния представител 
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законния представител на 
недееспособни и малолетни и 
непълнолетни лица.

на недееспособни и малолетни лица, те 
се различават в отделните държави 
членки. Поради това следва на 
държавите членки да се предостави 
възможността да определят законния 
представител на недееспособни субекти
и малолетни и непълнолетни лица.

Or. en

Обосновка

Най-уязвимите субекти на изпитвания се нуждаят от допълнителни мерки за 
защита.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде получено в писмен вид, 
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта.

(24) В съответствие с международно 
признатите насоки, свободното и 
информирано съгласие на субекта 
следва да бъде дадено в писмен вид,
освен при извънредни ситуации. То 
следва да се основава на информация, 
която е ясна, уместна и разбираема за 
субекта. Когато е възможно подобна 
информация следва да бъде 
предоставена устно, като на субекта 
се дава възможност да задава въпроси, 
и на субекта следва да бъде 
предоставена подробна писмена 
информация, която той или тя може 
да задържи. На субекта следва да се 
предостави достатъчно време, за да 
обмисли своето решение.

Or. en

Обосновка

Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
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представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да 
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези, които искат достъп до 
такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на изпитване.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
В базата данни на ЕС следва да не се 
регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
Преди да бъдат започнати, всички 
клинични изпитвания следва да бъдат 
регистрирани в базата данни. Срокът 
за набиране на субекти следва също да 
бъде посочен в базата данни. В базата 
данни на ЕС следва да не се регистрират 
лични данни на субекти, участващи в 
клинично изпитване. Информацията в 
базата данни следва да бъде публична, 
освен ако специални причини не налагат 
дадена информация да не бъде 
публикувана, за да се защити правото на 
всяко лице на личен живот и правото на 
защита на личните данни, признати в 
членове 7 и 8 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Информацията за срока за набиране на субекти за изпитвания следва да бъде 
предоставена, така че пациентите лесно да могат да се информират какви 
изпитвания се предлагат.
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Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(1) „изследване, отнасящо се до 
лекарствен продукт“: всяко проучване 
при човека, чиято цел е:

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

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията за определение за „клинично изследване“ предизвика 
объркване между заинтересованите страни, тъй като съгласно международните 
насоки термините „клинично изследване“ и „клинично изпитване“ са 
взаимнозаменяеми.

Изменение 16

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти не се използват в съответствие 
с условията на разрешението за 
търговия на засегнатата държава членка
и тяхната употреба не попада в 
обхвата на обичайната клинична 
практика;

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота на текста. Тъй като много протоколи за стандартно лечение 
използват лекарствени продукти извън техните разрешения за търгуване, следва да се 
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уточни, че изследванията, които събират данни относно стандартната несъобразена 
с предписанията употреба на лекарствен продукт не се считат за клинични 
изпитвания.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия
във всяка засегната държава членка
или когато употребата на лекарствен 
продукт, излиза извън условията на 
разрешението за търгуване, неговата 
употреба е подкрепена с достатъчно 
оповестени доказателства и/или 
насоки за стандартно лечение

Or. en

Обосновка

При лечението на редица редки болести почти винаги е стандартна практика 
използваните лекарствени продукти  да се употребяват извън условията на тяхното 
разрешение за търгуване (несъобразена с предписанията употреба на лекарствен 
продукт). С цел да се избегнат фундаментални различия между държавите членки 
при прилагането на определението за изпитвания с ниска степен на интервенция, 
включително несъобразената с предписанията употреба на лекарствен продукт, 
следва да бъде посочено приемливото равнище на доказателства. И ако лечението по 
време на изпитването цели само да сравни подходите при стандартно 
практикуваното лечение, тогава независимо дали използваните лекарствени продукти 
са употребени съобразно или не с предписанията, изпитването се определя като 
изпитване с ниска степен на интервенция.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 - точка 3 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Клинични изпитвания с ниска степен 
на интервенция могат да включват 
прилагането на плацебо, когато 
употребата на плацебо не създава 
повече от минимален допълнителен 
риск за безопасността или 
благосъстоянието на субектите в 
сравнение с обичайната клинична 
практика.

Or. en

Обосновка

Изменението гарантира, че клинично изпитване може да продължава да отговаря на 
критериите за изпитване с ниска степен на интервенция, когато се използва плацебо 
без да се увеличава риска за субектите на изпитването.

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) „Комитет по етика“: независим 
орган в държава членка, в който 
участват специалисти от сферата 
на здравеопазването, неспециалисти и 
поне един много опитен, със 
задълбочени познания пациент или 
представител на пациент, чиято
отговорност е да защитава правата, 
безопасността и благосъстоянието 
на субектите и да предоставя 
уверение на обществеността за тази 
защита.

Or. en
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Обосновка

В съответствие с точка 15 от Декларацията от Хелзинки, комитет по етика следва 
да участва в процедурата по оценка. В това отношение предложението на 
Комисията е твърде неясно.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Информираното съгласие трябва да бъде дадено свободно съгласно изискването на 
точка 24 от Декларацията от Хелзинки и член 29 от настоящия регламент.

Изменение 21

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30a)„доклад за клинично изследване“: 
доклад, съдържащ пълния протокол и 
всички последващи изменения и 
съответни дати, план за 
статистически анализ, обобщени 
данни за ефикасност и безопасност за 
всички резултати, и анонимни 
индивидуални данни за пациентите 
под формата на таблици или 
списъци, в съответствие с насоките 
относно структурата и 
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съдържанието на докладите за 
клинични изследвания (ICH E3), 
предоставени от Международната 
конференция по хармонизация на 
техническите изисквания при 
регистриране на лекарствени 
продукти за хуманна употреба. 

Or. en

Обосновка
Въвеждането на доклад за клинично изследване е в интерес на по-голяма прозрачност. 
Съществуват международно приети насоки за изготвянето на пълно описание на 
клинично изпитване и неговите резултати.  Това ще помогне на спонсорите да 
предоставят хармонизирана информация и ще увеличи прозрачността като 
значително повиши количеството данни, които са на разположение на обществото и 
на независими изследователи. 

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания следва да се провеждат само ако резултатите са значими за 
подобряването на превенцията и лечението на болести. Значимост на изпитването е
един от критериите за оценка съгласно член 6 и следва съответно да бъде включен в 
общите принципи за клинични изпитвания.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

за общественото здраве и за 
качеството на живот, като се вземе 
под внимание всеки от следните 
аспекти:

Or. en

Обосновка

В оценката в част І докладващата държава членка трябва да направи оценка на 
заявлението за клинично изпитване с оглед на очакваните ползи за качеството на 
живот на пациентите, като се преценят различни фактори.

Изменение 24

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания следва да отразяват целевата група, включително 
равновесието по отношение на пол и възраст, за да се гарантира, че безопасността и 
ефикасността на лекарствата се оценяват точно за популацията, която съответно 
ще бъде лекувана. Това следва да бъде оценено, когато се разглежда значимостта на 
изпитването. 
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Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Данните, получени чрез клинични изпитвания, могат да се считат за надеждни и 
устойчиви само ако отразяват адекватно групите (например жени, по-възрастни 
хора), които вероятно ще използват изследвания продукт.

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Следва също така да се вземат предвид потенциалните ползи за качеството на 
живот на пациента.
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Изменение 27

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Обосновка

Съответствието с основните елементи на информираното съгласие, посочени в 
глава V следва да се оценява от докладващата държава членка в част І. Докато 
отделните държави членки са в най-добра позиция да вземат решение относно някои 
културни аспекти, основните елементи, посочен в глава V следва също да се разгледат 
в част І.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладващата държава членка 
изпраща навременно предварителна 
версия на част І от доклада за оценка 
на засегнатите държави членки и 
когато е приложимо посочва 
причините за невключването на 
определени съображения в доклада за 
оценка.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се укрепи задължението на докладващата държава членка да вземе 
надлежно предвид съображенията, изразени от засегнатите държави членки.  За 
тази цел се предлага докладващата държава членка да изпрати предварителна версия 
на част І от доклада за оценка на засегнатите държави членки, включително 
обосновка на начина, по който са били оценени тези съображения.
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Изменение 29

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценката на аспектите, посочени в 
първа алинея, представляват част II от 
доклада за оценка.

Оценката на аспектите, посочени в 
първа алинея, представляват част II от 
доклада за оценка и се събират в 
доклада за оценка от докладващата 
държава членка.

Or. en

Обосновка

За по-голяма яснота на текста.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лица, оценяващи заявлението Лица, оценяващи заявлението (част І и 
част ІІ)

Or. en

Обосновка

Заслужава да се отбележи, че се прилагат еднакви условия за лицата, оценяващи 
заявлението както в част І, така и в част ІІ, и че комитетът по етика също взема 
участие в оценката на част І.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – алинея 1 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лицата, оценяващи заявлението 
следва да декларират всички 
финансови и лични интереси, като 
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информацията следва да бъде на 
разположение в базата данни на ЕС. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да бъдат засилени гаранциите във връзка с независимостта на лицата, 
оценяващи заявленията. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно 
притежават необходимата 
квалификация и опит, за да 
гарантират спазването на научните 
и етичните изисквания за качество.

Or. en

Обосновка
Необходимо е да се изясни, че етичните и научните въпроси не се разделят в част І и 
ІІ на доклада за оценка.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При оценката се взема предвид 
мнението на комитет по етика. 
Комисията разработва насоки за 
участието на пациенти, като се 
опира на съществуващите добри 
практики.
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Or. en

Обосновка

В съответствие с точка 15 от Декларацията от Хелзинки, комитет по етика следва 
да участва в процедурата по оценка. В това отношение предложението на 
Комисията е твърде неясно.

Изменение 34

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Ако субектите са от други 
уязвими групи, се отделя специално 
внимание на оценката на заявлението 
за разрешение за клинично изпитване 
въз основа на експертно мнение на 
специалисти в съответната област, 
или след консултация относно 
клинични, етични и психосоциални 
проблеми в областта.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от клинични изпитвания, включващи представители от 
уязвимите групи (например страдащите от множество заболявания, възрастните или 
лицата с деликатно здраве), за да се подобрят леченията, които са на разположение 
за тях, и тези изпитвания следва да се провеждат при условия, позволяващи 
възможно най-добрата защита за тези субекти.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът може да оттегли заявлението 
по всяко време до датата на оценката. В 
такъв случай заявлението може да се 
оттегли само по отношение на всички 

Спонсорът може да оттегли заявлението 
по всяко време до датата на оценката. В 
такъв случай заявлението може да се 
оттегли само по отношение на всички 
засегнати държави членки.  Причините 
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засегнати държави членки. за оттеглянето се съобщават на 
засегнатите държави членки и се 
предоставят на портала на ЕС.

Or. en

Обосновка

Причините за оттеглянето следва да бъдат публично оповестени, за да се увеличи 
прозрачността. Това също така е в съответствие с новото законодателство за 
фармакологичната бдителност (Директива 2010/84/ЕС и Регламент 1235/2010), 
което изисква притежателите на разрешение за търговия да уведомят органите за 
причините за оттеглянето на продукт от пазара.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да представи, 
след отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
заявление за разрешение до всяка от 
засегнатите държави членки. Това 
заявление се смята за ново заявление за 
разрешение за друго клинично 
изпитване. В новото заявление се 
включва обяснение за предходните
заявления, които са били оттеглени 
или са получили отказ. 

Or. en

Обосновка

За да се гарантира ефективност, прозрачност и пълнота на информацията, в новото 
заявление се включва обяснение за предходни оттегляния или откази.
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Изменение 37

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ясно описание на същественото 
изменение;

б) ясно описание на характера на, 
причините за и съдържанието на
същественото изменение;

Or. en

Обосновка

Ако в дадено изпитване се внесат изменения, за целите на прозрачността те следва 
да бъдат надлежно разяснени.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако в досието на заявлението се 
прави позоваване на данните, получени 
от клинично изпитване, това клинично 
изпитване трябва да е било проведено в 
съответствие с настоящия регламент.

4. Ако в досието на заявлението се 
прави позоваване на данните, получени 
от клинично изпитване, това клинично 
изпитване трябва да е било проведено в 
съответствие с настоящия регламент 
или, ако е проведено преди датата на 
прилагане на настоящия регламент, в 
съответствие с Директива 
2001/20/EО.

Or. en

Обосновка

Настоящият член не отчита факта, че предходните изпитвания може да допринасят 
за данните в нови заявления, подавани преди датата на прилагане на новия регламент.
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Ако клиничното изпитване, посочено 
в параграф 4, е било проведено извън 
Съюза, то трябва да е в съответствие с
настоящия регламент и да спазва 
етичните принципи на Декларацията 
от Хелзинки на Световната 
медицинска асоциация  и 
Международните насоки за етика на 
биомедицинските научни изследвания,  
включващи хора, на Съвета на 
международните организации в 
областта на медицинските науки, по 
отношение на правата, безопасността и 
благосъстоянието на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания в трети държави следва да прилагат същите стандарти  за 
безопасност и защита на пациентите като в ЕС, така че безопасността и 
благосъстоянието на участниците винаги да надделяват над другите интереси.  
Терминът „еквивалентност“ може да се тълкува прекалено широко. Етичните 
принципи на Декларацията от Хелзинки и на Насоките на Съвета на международните 
организации в областта на медицинските науки следва да се спазват от всички 
изследвания, включително провежданите извън ЕС.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Данните от клиничното изпитване, 
предоставени в досието на заявлението, 
се основават на клинични изпитвания, 

6. Данните от клиничното изпитване,
основаващи се на клинични 
изпитвания, проведени от … [дата на 
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които преди своето начало са били 
вписани в публичен регистър, който е 
основен регистър на международната 
мрежа от регистри на клинични 
изпитвания на Световната здравна 
организация.

прилагане на настоящия регламент] и
предоставени в досието на заявлението, 
се основават на клинични изпитвания, 
които преди своето начало са били 
вписани в публичен регистър, който е 
основен или партньорски регистър на 
международната мрежа от регистри на 
клинични изпитвания на Световната 
здравна организация.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че това се прилага единствено за изпитвания, проведени след влизането в 
сила на настоящия регламент. Clinicaltrials.gov, който не е основен, а партньорски 
регистър на международната мрежа от регистри на клинични изпитвания на СЗО, 
следва също да се включи в източниците на данни.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 6 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните от клинични изпитвания, 
основаващи се на данни от клинични 
изпитвания, проведени преди  ... [дата 
на прилагане на настоящия 
регламент], се регистрират в 
обществен регистър, който е основен 
или партньорски регистър на 
международната мрежа от регистри 
на клинични изпитвания на 
Световната здравна организация.

Or. en

Обосновка

Клиничните изпитвания в рамките на по-стари изпитвания могат все още да са 
валидни и следва да се насърчава регистрирането на по-старите изпитвания за 
целите на достоверността на данните от по-стари изпитвания. Clinicaltrials.gov, 
който не е основен, а партньорски регистър на международната мрежа от регистри 
на клинични изпитвания на СЗО, следва също да се включи в източниците на данни.
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Изменение 42

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) очакваните терапевтични ползи,
ползите за общественото здраве и за 
качеството на живота оправдават 
предвидимите рискове и неудобства;

Or. en

Обосновка

Следва също така да се вземат предвид потенциалните ползи за качеството на 
живот на пациента.

Изменение 43

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) субектът или, ако субектът не може 
да даде информирано съгласие, 
неговият законен представител е имал 
възможността, в предварителен 
разговор или при друг подходящ начин 
на контакт с изследователя или с член 
на изследователския екип или друго 
лице с подходяща квалификация, да 
разбере целите, рисковете и 
недостатъците на изпитването и 
условията, при които то следва да се 
проведе и освен това е бил уведомен за 
правото си да се оттегли от изпитването, 
без това да му навреди по някакъв 
начин; при предварителния разговор 
или друг подходящ начин на контакт, 
посочени по-горе, потенциалният 
субект също така е информиран 
относно правото да откаже да 
участва в клиничното изпитване, без 
това да му навреди по някакъв начин;
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Or. en

Обосновка

(i) Използването на формулировката „разговор“ е проблематично,  тъй като 
предполага среща лице в лице, което при някои условия може да не е осъществимо. 
Набирането за клинични изпитвания се провежда също така и чрез кореспонденция. 
(ii) Трябва да се подчертае, че не само даден субект може да се оттегли от 
изпитване, но и потенциалният субект може по всяко време преди 
записването/набирането да откаже да участва в изпитването без никакви последици.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите имат 
превес по отношение на интересите на 
науката и обществото.

2. Правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите имат 
превес по отношение на други 
интереси.

Or. en

Обосновка

В съответствие с точка 6 от декларацията от Хелзинки интересите на субектите 
следва да имат преимущество пред останалите интереси, включително търговските 
или (лично) академичните.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване.
То се документира по подходящ начин.
Ако субектът не е в състояние да пише, 

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил изчерпателно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
и рисковете от клиничното изпитване.
Когато е възможно, информацията 
относно естеството, значимостта, 
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в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

последствията и рисковете от 
клиничното изпитване се дава устно, 
като субектът има възможност да 
задава въпроси и му се предоставя 
подробна информация, която може да 
задържи; в противен случай 
информацията се дава писмено. 
Информираното съгласие се 
документира по подходящ начин. На 
субекта се предоставя необходимото 
време, за да обмисли решението. Ако 
субектът не е в състояние да пише, в 
изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

Or. en

Обосновка

Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да 
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези , които искат достъп 
до такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на процеса.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията в писмена форма, 
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие, е 
кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 

2. Всякаква информацията в писмена 
форма, предоставена на субекта и/или 
законния представител преди
получаване на неговото информирано 
съгласие, е кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти.
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да включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие;

Специално внимание следва да се 
отдели на необходимостта от 
информация на отделните субекти и 
специфичните групи от пациенти, 
както и на методите, използвани за 
даване на информация. Тя следва да 
включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие във всеки 
един момент.

Or. en

Обосновка

Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези , които искат достъп 
до такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на процеса.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. След консултации със 
съответните заинтересовани лица, 
включително организациите на 
пациенти, Комисията изготвя насоки 
относно информацията, която да се 
предоставя на субектите и 
потенциалните субекти относно 
информираното съгласие и относно 
формата и представянето му.

Or. en
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Обосновка

Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да 
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези , които искат достъп 
до такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на процеса.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 29 - параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. На субекта се предоставя 
информация относно резултатите 
от клиничното изпитване, в което е 
участвал, след като то приключи. 

Or. en

Обосновка

За да се увеличи прозрачността и да се гарантира, че субектите се възползват във 
възможно най-голяма степен от клиничните изпитвания, те следва да получават 
информация относно резултатите от изпитването.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 31 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31а
Клинични изпитвания върху субекти 

от други уязвими групи
1. Клинично изпитване върху субекти 
от други уязвими групи може да се 
провежда само ако в допълнение към 
условията, определени в член 28, е 
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изпълнено всяко едно от следните 
условия:
а) субектът е получил цялата 
необходима информация от 
специалисти, обучени или имащи 
опит да работят с тази група във 
връзка с изпитването, рисковете и 
ползите;
б) изричното желание на субект, 
който е в състояние да си състави 
мнение и преценявайки тази 
информация да откаже участие или 
да се оттегли от клиничното 
изпитване по всяко време, е надлежно 
отчетено от изследователя;
в) не е предоставен никакъв стимул, 
нито финансова изгода, освен 
възнаграждението за участие в 
клиничното изпитване;
г) това изследване или се отнася 
пряко до заболяването, от което 
страда съответният субект, или е 
от значение за уязвимата група;
д) клиничното изпитване има за цел 
да сведе до минимум болката, 
дискомфорта, страха и всякакъв друг 
предвидим риск, свързан с болестта, а 
пределният риск и степента на 
причинения физически дискомфорт са 
изрично определени и непрекъснато 
наблюдавани;
е) от клиничното изпитване 
произтичат някои преки ползи за 
групата пациенти (напр. подобряване 
на качеството на живота).
2. Субектът взема участие в 
процедурата за даване на съгласие по 
начин, съобразен с неговата възраст и 
възможности.

Or. en

Обосновка

Съществува необходимост от клинични изпитвания, включващи представители от 
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уязвимите групи (например страдащите от множество заболявания, възрастните или 
лицата с деликатно здраве), за да се подобрят леченията, които са на разположение 
за тях, и тези изпитвания следва да се провеждат при условия, позволяващи 
възможно най-добрата защита за тези субекти.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 32 - параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) клиничното изпитване представлява
минимален риск и води до минимална
тежест за субекта.

д) клиничното изпитване представлява
съразмерен риск по отношение на 
съответното животозастрашаващо 
заболяване и води до съразмерна
тежест за субекта.

Or. en

Обосновка

В случай на животозастрашаващо заболяване изискванията относно риска и 
тежестта следва да са съразмерни на тежестта на положението.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното 
изпитване.

3. В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС доклад за
клиничното изследване, включително 
обобщение за неспециалисти на 
клиничното изпитване.

Когато обаче по научни съображения не 
е възможно да се представи обобщение 
на резултатите в рамките на една 
година, обобщението на резултатите
се представя веднага след като то е на 
разположение. В този случай в 
протокола се уточнява кога резултатите 

Когато обаче по научни съображения не 
е възможно да се представи доклада за 
клиничното изследване в рамките на 
една година, той се представя веднага 
след като е на разположение. В този 
случай в протокола се уточнява кога 
резултатите ще бъдат представени, 
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ще бъдат представени, заедно с 
обяснение.

заедно с обяснение.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на доклад за клинично изследване е в интерес на по-голяма прозрачност. 
Обикновено обобщение може да бъде тенденциозно и подвеждащо.  Докладът за 
клинично изследване предоставя пълен отчет за изпитването и хармонизиран начин за 
представяне на пълните резултати. Публичният достъп до тази информация ще 
увеличи общественото доверие в резултатите от изпитванията и ще даде 
възможност за по-добра партньорска проверка на изследванията.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че спонсор не спазва 
задълженията, посочени в параграф 3, 
се налагат финансови санкции от 
страна на съответните държави 
членки.

Or. en

Обосновка

За да се осигури спазването на разпоредбата за представяне на обобщение на 
резултатите и на доклада за клиничното изследване в рамките на 12 месеца, 
държавите членки следва да могат да прилагат санкции.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 34 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
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изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване.

изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване. След 12 месеца временно 
спиране данните от клиничното 
изпитване се предоставят на базата 
данни на ЕС, дори и да са непълни. 
Причините за ранно приключване на 
клинично изпитване се публикуват в 
базата данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

Важно е причините за ранно приключване на клинично изпитване да се публикуват в 
базата данни на ЕС. Сред причините може да се посочва, че лекарственият продукт 
не изглежда ефективен или че има прекалено много странични ефекти, като всеки 
такъв факт може да представлява жизнено важна информация за безопасността на 
пациентите, както и за бъдещите изследователи с цел избягване на дублиране на 
изследванията.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, които 
според протокола не са използвани в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия, спонсорът 
ежегодно предоставя по електронен път 
на Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в 
клинично изпитване, на което той е 
спонсор.

1. По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, които 
според протокола не са използвани в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия и тяхното 
използване излиза извън рамките на 
нормалната клинична практика, 
спонсорът ежегодно предоставя по 
електронен път на Агенцията доклад 
относно безопасността на всеки 
изпитван лекарствен продукт, използван 
в клинично изпитване, на което той е 
спонсор.
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Or. en

Обосновка

За изпитвания, в които се използва лекарствен продукт не по предназначение, 
предложението прави задължително годишното докладване по отношение на 
безопасността дори в случай на изпитвания с ниска степен на интервенция.  Данните 
относно безопасността, събрани в годишните доклади относно безопасността, от 
продукти, използвани в съответствие с нормалната клинична практика, няма да 
предоставят допълнителна информация в сравнение с вече известното за профила на 
безопасността на продуктите и ще доведат до ненужна административна тежест 
без никаква полза за пациентите. Разпоредбите за докладването относно 
безопасността трябва да се преразгледат в съответствие с това.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 39 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай на клинично изпитване, 
включващо използването на повече от 
един изпитван лекарствен продукт, 
спонсорът може да представи единен 
доклад относно безопасността за 
всички изпитвани лекарствени 
продукти, използвани в изпитването. 
Спонсорът представя основанията за 
това решение в доклада.

Or. en

Обосновка

Когато повече от един изпитван лекарствен продукт се използва в едно-единствено 
клинично изпитване, спонсорите следва да могат да представят един доклад във 
връзка с клиничното изпитване, а не по един доклад за всеки изпитван лекарствен 
продукт. Необходимо е да се гарантира, че може да се докладва по-точна 
информация относно въпросите от областта на безопасността, свързани със 
съчетаването на лекарствени средства.
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват 
в съответствие с условията на 
разрешението за търговия, спонсорът 
ежегодно информира титуляря на 
разрешението за търговия за всички 
предположения за сериозни нежелани 
реакции.

1. По отношение на разрешени 
лекарствени продукти, които според 
протокола се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия, 
спонсорът ежегодно информира 
титуляря на разрешението за търговия 
за всички предположения за сериозни 
нежелани реакции. Когато спонсор, 
поради липса на средства, не може да 
информира титуляря на 
разрешението за търговия, той може 
вместо това да информира 
Агенцията.

Or. en

Обосновка

Прякото докладване на предположения за неочаквани сериозни нежелани реакции на 
титуляря на разрешението за търговия е извънредно трудно, ако не и невъзможно, за 
нетърговски спонсори, когато при изпитването се използват генерични лекарствени 
продукти и когато лекарственият продукт се предоставя на субектите от редица 
различни източници.  При много изпитвания готови за продажба ИЛП се използват в 
съчетание с ИЛП в процес на изпитване. В такива случаи ИЛП могат да са на 
разположение като генеричен продукт, който е поръчан отделно от конкретната 
болница или лекуващия лекар, и следователно няма пряка връзка между спонсора и 
титуляря на разрешението за търговия.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако спонсорът е научил, че по 
отношение на клинично изпитване, на 
което е спонсор, е налице сериозно 
нарушение на настоящия регламент или 
на варианта на протокола, който е 

1. Ако спонсорът е научил, че по 
отношение на клинично изпитване, на 
което е спонсор, е налице сериозно 
нарушение на настоящия регламент или 
на варианта на протокола, който е 
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приложим към момента на 
нарушението, в срок от седем дни след 
като е узнал за това нарушение той 
уведомява за него засегнатите държави 
членки чрез портала на ЕС.

приложим към момента на 
нарушението, във възможно най-
кратки срокове и не по-късно от седем 
дни след като е узнал за това нарушение 
той уведомява за него засегнатите 
държави членки чрез портала на ЕС.

Or. en

Обосновка

За да се подчертае допълнително, че всяко сериозно нарушение следва да се докладва 
възможно най-бързо и че седемдневният период е крайният срок за уведомяване, че
съществува сериозно нарушение.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 49 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на настоящия член,
„сериозно нарушение“ означава 
нарушение, което може да засегне в 
значителна степен безопасността и 
правата на субектите или надеждността 
и устойчивостта на данните, получени 
от клиничното изпитване.

2. За целите на настоящия член,
„сериозно нарушение“ означава 
нарушение, което може да засегне в 
значителна степен безопасността, 
правата и благосъстоянието на 
субектите или надеждността и 
устойчивостта на данните, получени от 
клиничното изпитване.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 3 от предложението благосъстоянието на субектите също 
трябва да се подчертае.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 53 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялата информация за клиничните 
изследвания се записва, обработва, 

1. Цялата информация за клиничните 
изследвания се записва, обработва, 
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използва и съхранява така, че да може 
да бъде точно докладвана, тълкувана и 
проверена, като в същото време 
поверителността на документацията и 
личните данни на субектите остават 
защитени в съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни.

използва и съхранява във формат на 
доклад за клинично изследване така, че 
да може да бъде точно докладвана, 
тълкувана и проверена, като в същото 
време поверителността на 
документацията и личните данни на 
субектите остават защитени в 
съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни.

Or. en

Обосновка

Въвеждането на доклад за клинично изследване е в интерес на по-голяма прозрачност.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 55 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет 
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Спонсорът и изследователят архивират 
съдържанието на главното досие на 
клиничното изпитване за неопределен
срок от време след приключването на 
клиничното изпитване Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство. Ако спонсорът не 
може да архивира главното досие, то 
може да се архивира в базата данни 
на ЕС.

Or. en

Обосновка

Ако спонсорът бъде разследван за неправомерни действия, основното клинично досие 
ще бъде от ключово значение. Следователно основното досие следва да се архивира за 
неопределен срок, освен ако националното законодателство не постановява друго. Ако 
е необходимо, основното досие може да се съхранява в базата данни на ЕС.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 69 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Чрез дерогация от параграф 1 всички 
спонсори отговарят за установяването 
на един или повече спонсори, 
отговарящ(и) за всеки от следните 
аспекти:

Or. en

Обосновка

Осигурява повече гъвкавост по отношение на това как се разпределят 
отговорностите между спонсорите.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 69 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) предоставянето на отговори на 
всички въпроси относно клиничното 
изпитване от страна на субекти, 
изследователи или на която и да е 
засегната държава членка;

б) предоставянето на отговори на 
всички въпроси относно клиничното 
изпитване от страна на субекти, 
изследователи или на която и да е 
засегната държава членка; при 
изпълнението на това задължение 
спонсорът може да делегира задачи, 
както се изисква в съответствие с 
втори параграф на член 68;

Or. en

Обосновка

Пояснява се, че спонсорите могат да делегират задачи.
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Изменение 63

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Комисията създава и поддържа база 
данни на равнището на Съюза (наричана 
по-нататък „база данни на ЕС“).
Комисията се счита за контролиращ 
орган по отношение на базата данни 
на ЕС и отговаря за избягване на 
излишно дублиране между тази база 
данни и базите данни EudraCT и 
EudraVigilance.

Or. en

Обосновка

За да се избегне допълнителната административна тежест за заявителите, 
Комисията, като създател на новата база данни на ЕС, следва да гарантира, че няма 
дублиране с базите данни, управлявани от Агенцията.. 

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 78 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Подчертава, че увеличаването на прозрачността на резултатите от изпитванията 
за пациентите и изследователите е ключова цел на базата данни на ЕС.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 78 - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Базата данни на ЕС е публично 
достъпна в съответствие с Регламент 
(EО) № 1049/2001, освен ако за данните 
и информацията, съдържащи се в нея, 
или за части от тях, поверителността е 
оправдана поради някоя от следните 
причини:

Or. en

Обосновка

Предвид факта, че Комисията ще създаде и поддържа базата данни, тя следва да е 
достъпна за обществеността съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 
относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на 
Комисията.

Изменение 66

Предложение за регламент
Член -86 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -86

Сътрудничество на комитетите по 
етика

Комисията улеснява 
сътрудничеството на комитетите 
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по етика и споделянето на най-добри 
практики в областта на етиката, 
включително процедурите и 
принципите на прегледите на 
етичните аспекти.
(Ако бъде приет, този текст се 
въвежда в глава XVIII.)

Or. en

Обосновка

С цел да се внесе яснота и последователност в етичния преглед на клинични 
изпитвания, без да се налага тежестта на пълна хармонизация, Комисията следва да 
създаде платформа за насърчаване на сътрудничеството и обмена на най-добри 
практики между комитетите по етика. Участието в тази платформа следва да е 
доброволно.

Изменение 67

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

изявление относно етичните 
съображения и какво е предприето по 
отношение на принципите на 
Декларацията от Хелзинки;

Or. en

Обосновка

Както се постановява в точка 14 от Декларацията от Хелзинки, протоколът следва 
да съдържа изявление относно етичните съображения и да посочва какво е 
предприето по отношение на принципите на Декларацията от Хелзинки.

Изменение 68

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

обсъждане на значимостта на 
клиничното изпитване и неговата 

обсъждане на значимостта на 
клиничното изпитване и неговата 
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форма, за да се даде възможност за 
оценяване в съответствие с член 6;

форма, за да се даде възможност за 
оценяване в съответствие с член 6, 
указващо всички съществуващи 
доказателства, включително 
системен преглед и мета-анализ;

Or. en

Обосновка

Когато е наличен системен преглед или мета-анализ, това следва да се включи в 
заявлението.

Изменение 69

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на участието на 
пациентите в изпитването, 
включително идентифициране на 
темата/въпросите на изследването и 
формата на изпитването;

Or. en

Обосновка
Следва да се уточни равнището на участие на пациента.

Изменение 70

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

Пояснение на текста: включването на една жена или на един възрастен субект в 
участващата в изпитването група не може да коригира проблема с 
непропорционалното представителство. Участващата в изпитването група следва 
да бъде балансирана по отношение на възраст и пол, освен ако дисбалансът не бъде 
обоснован.

Изменение 71

Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

план за пълен статистичен анализ;

Or. en

Обосновка

За надеждността на данните, получени от клиничното изпитване, спонсорите следва 
да дадат предварителна информация за това как ще използват данните.

Изменение 72

Предложение за регламент
Приложение I – точка 16 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

16a. Протоколът съдържа 
информация относно финансиране, 
спонсори, институционална 
принадлежност, както и всички други 
потенциални конфликти на 
интереси.

Or. en

Обосновка

В съответствие с точка 14 от Декларацията от Хелзинки във всички протоколи на 
изследвания следва да се включи информация за финансовите взаимоотношения и 
другите форми на обвързаност или потенциални конфликти на интереси.
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Изменение 73

Предложение за регламент
Приложение I – точка 53 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

53a. Цялата информация, дадена на 
субектите или законните 
представители, следва да се 
придържа към основните принципи за 
качество: следва да е обективна и 
непредубедена; насочена към 
пациентите, основаваща се на данни, 
актуализирана, надеждна, 
разбираема, достъпна, прозрачна, от 
значение и в съответствие с 
изискваната от закона информация, 
когато е приложимо.

Or. en

Обосновка

Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да 
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези , които искат достъп 
до такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на процеса.

Изменение 74

Предложение за регламент
Приложение I – точка 53 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

53б. Заявителите следва да бъдат 
насърчавани информацията и 
свързаните с информираното 
съгласие документи и процедури да са 
разгледани от пациентите преди 
подаването на заявление, за да се 
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гарантира, че те са от значение за 
пациентите и са разбираеми.

Or. en

Обосновка
Информацията или липсата на такава има отражение както върху желанието на 
пациентите да участват в клинични изпитвания, така и върху тяхната 
ангажираност и придържане към правилата по време на изпитванията. 
Информацията, давана на потенциални субекти на изпитване, и начинът, по който е 
представена, следва да отговарят на необходимостта от информиране на лицата, 
които обмислят участието си в изпитване. Специфичните групи пациенти могат да 
имат различни потребности. Информацията следва да се предоставя в прост 
формат, допълнен от по-обширна научна информация за тези , които искат достъп 
до такава. Информацията следва да е на разположение през целия период на процеса.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Съществува широко съгласие между заинтересованите страни, че действащото 
законодателство за клиничните изпитвания спешно се нуждае от преразглеждане.  Има 
сериозен спад в броя на клиничните изпитвания, провеждани в Европа през последните 
няколко години, което се дължи поне отчасти на някои от мерките, посочени в 
директивата за клиничните изпитвания. През периода 2007 - 2011 г .  броят на 
изпитванията, проведени в Европа, е спаднал с 25%, като много изпитвания са 
прехвърлени в бързоразвиващи се пазари.  Този процес не само, че има тежки 
икономически последици, но пречи на напредъка на медицината във вреда на 
пациентите.  Европа трябва да бъде конкурентна и да е привлекателно място за 
провеждане на изследвания за фармацевтичните дружества, като същевременно 
благоприятства академичните изследвания и насърчава развитието на лекарствени 
продукти за редки заболявания.  Същевременно Европа следва да бъде световен лидер 
както в областта на безопасността на пациентите, така и по отношение на 
прозрачността, в интерес на доверието на обществото и добрите научни практики.

Регламент или Директива

Един от основните проблеми, свързани с действащата директива е нейната правна 
форма, а именно фактът, че е директива.  Разнообразието от прилагано по различен 
начин законодателство в ЕС доведе до затрудняването на трансграничните изпитвания 
и до тяхното оскъпяване.  По тази причина докладчикът силно подкрепя 
предложението на Комисията за регламент, което ще осигури последователност в 
прилагането в целия ЕС.  Това ще бъде от особена полза за работещите в областта на 
редки болести, при които малките популации от пациенти налагат трансгранична 
работа.

Срокове за одобрение

Комисията е амбициозна и изисква много от регулаторните органи, комитетите по 
етика и спонсорите.  Един от основните проблеми с настоящата директива е дългият 
срок за одобрение, което оскъпява провеждането на изпитвания в Европа.  Сроковете са 
амбициозни, но постижими, и се основават на настоящите най-добри практики в ЕС.  
Концепцията за мълчаливо одобрение ще осигури истински стимул за органите, даващи 
разрешения за изпитване, да спазват срока.  Много държави членки ще искат да се 
преразгледа този подход, затова докладчикът препоръчва на Парламента да подкрепи 
предложението на Комисията за сроковете за одобряване.

Намаляване на бюрокрацията

В предложението на Комисията има няколко добри мерки за намаляване на 
бюрокрацията, като една от най-положителните идеи е порталът на ЕС. Това означава, 
че спонсорите ще трябва единствено да внесат единно заявление за одобрение, 
независимо къде в ЕС ще се провежда изпитването, или дали изпитването ще се 
провежда в една държава, или в повече държави.  Друга нова мярка, която докладчикът 
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приветства, е концепцията за „изпитване с ниска степен на интервенция“, което 
значително ще намали бюрокрацията за по-прости, носещи по-малък риск изпитвания.  
Докато намаляването на бюрокрацията е важно, безопасността на пациентите и тяхното 
благосъстояние следва винаги да бъдат от първостепенно значение във всички аспекти 
на клиничното изпитване.

Определения

Комисията предлага всеобхватно определение за „клинични изследвания“, като 
„клиничните изпитвания“ са по-тясно определена подгрупа.  Докато идеята, която стои 
зад тези определения е разбираема, даването на различно значение на двата термина 
предизвика объркване сред заинтересованите страни, тъй като в международните 
насоки термините са взаимнозаменяеми.  Следователно докладчикът предлага да се 
смени определението за „клинично изследване“ на „изследване, отнасящо се до 
лекарствен продукт“.

Комитет по етика

Комисията се опитва да избегне въпроса за комитетите по етика поради тяхното
разнообразие в Европа.  Докладчикът е съгласен, че разпоредбите не следва да бъдат 
твърде прескриптивни на равнище ЕС по въпроса как точно да работят комитетите по 
етика, но счита, че е жизненоважно да се изясни, че комитетите по етика имат важна 
роля за даването на разрешения за изпитвания и за гарантирането на безопасността и 
благосъстоянието на пациентите.  Той също така предлага Комисията да създаде 
платформа, която да даде възможност комитетите по етика от цяла Европа да обсъждат 
даването на разрешения за клинични изпитвания и да се научат да работят заедно, и да 
обменят най-добри практики.  Ако комитетите по етика могат съвместно да намерят по-
хармонизиран начин за работа, както спонсорите, така и пациентите ще бъдат по-добре 
информирани какво да очакват.

Национална система за обезщетяване

Докладчикът изцяло подкрепя предложението на Комисията  за създаване на 
национални системи за обезщетяване. Понастоящем застрахователните разходи за 
някои изпитвания са астрономически и това може да възпре редица спонсори изобщо 
да ги проведат. Често академични изпитвания, особено в областта на редките болести, 
просто са ценово неконкурентни на пазара поради високите застрахователни разходи.
Този вид изпитвания следва да бъдат насърчавани и подкрепяни, и поради това една 
система за обезщетяване би била толкова важна. Понастоящем голяма част от 
публичните средства, които се инвестират в медицинските изследвания, се изразходват 
за застрахователни такси. Текущите разходи за система за обезщетения ще бъдат 
относително малки за държавите членки и има добри примери от Дания и други страни, 
които показват как такава система може да работи.
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Значимост на изпитването

Понастоящем много изпитвания се провеждат с групи от пациенти, които не отразяват 
непременно разнообразието на групите, при които ще бъдат използвани лекарствените 
продукти. Например, жените често са недостатъчно добре представени при 
изпитванията, което означава, че са налични по-малко данни относно начините, по 
които лекарствените средства въздействат конкретно върху жените. Друг пример са 
изпитвания, които изключват възрастни хора, склонни към повече коморбидност и 
усложнения. Докладчикът прави редица предложения с цел клиничните изпитвания да 
бъдат по-значими за групите от пациенти.

Участие на пациентите

Комисията предлага участие на пациентите в оценката на клиничните изпитвания, 
което докладчикът подкрепя напълно.  В крайна сметка пациентите са тези, които ще 
понесат потенциалните рискове от изпитването и ще се възползват от потенциалните 
предимства. Докладчикът желае да подчертае, че тези пациенти трябва да бъдат опитни 
и информирани и че тяхното участие не трябва да се разглежда като символична мярка.

Изпитванията в развиващите се страни

Все повече клинични изпитвания се провеждат в развиващите се страни, което поставя 
редица етични въпроси.  Има различни мерки в предложението на Комисията, които са 
насочени към това, и докладчикът ги подкрепя.  На първо място, разпоредбата, че ако 
спонсор иска да използва данните от изпитване, проведено извън ЕС, то при 
изпитването трябва да са спазени стандарти, еквивалентни на тези в законодателството 
на ЕС, въпреки че то трябва да се разшири, за да се включат и международните насоки 
относно етиката. Наред с това съществува и разпоредбата длъжностни лица на 
Комисията да инспектират регулаторните системи в трети държави и да следят те да 
прилагат мерки за гарантиране на същото ниво на безопасност и благосъстояние на 
пациентите.

Прозрачност

Един от основните проблеми понастоящем е липсата на прозрачност по отношение на 
резултатите от клиничните изпитвания. Това намалява общественото доверие в 
изпитванията и техните констатации. Независими учени често считат, че е трудно да 
получат данните, които са необходими, за да се проверят резултатите от изпитванията и 
да се извършват системни прегледи и че много данни са отказвани.  Известно е също, 
че когато изпитванията са неуспешни, често резултатите никога не са публикувани или 
предоставени на разположение на всички. Изпитванията могат да се проведат 
неколкократно, преди да стане публично достояние, че те са неефективни или дори 
опасни. Комисията предлага някои важни стъпки напред по отношение на 
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прозрачността, като предлага да се създаде публично достъпна база данни на ЕС 
относно клиничните изпитвания, съхраняваща информация за всички изпитвания, 
успешни или не.  Въпреки това, докладчикът е на мнение, че просто обобщение на 
резултатите от спонсора не е достатъчно, тъй като то може да бъде тенденциозно и 
подвеждащо.

- Доклади от клиничните изследвания

Докладчикът следователно препоръчва да се изисква спонсорите да публикуват пълен 
доклад за клиничното изследване в базата данни на ЕС.  Докладът за клинично 
изследване вече е общоприета международна насока и подробен отчет на това как е 
протекло изпитването и какви са констатациите. Много спонсори вече изготвят такива 
доклади, които се предоставят на регулаторните органи, при кандидатстване за 
разрешение за пускане на пазара. Докладът включва опростено обобщение, но и много 
по-пълни резултати, които могат да бъдат анализирани и проверени от независими 
изследователи. Ясно е, че пациентите решават да участват в изпитването, за да 
спомогнат за напредък в медицината в полза на тях и на други пациенти в тяхното 
положение, а не за да подпомагат дадена компания.  Споделяне на повече информация 
за резултатите от изпитванията не само ще повиши доверието в лекарствата, но и ще 
ускори разработването на животоспасяващите лечения. Няма да застраши защитата на 
данните, тъй като всички лични данни на пациентите ще бъде анонимни. Действително 
поверителната търговска информация ще бъдат обработвана в съответствие с 
действащото законодателство относно достъпа до документи.

- Санкции за късно представяне на информацията

Докладчикът също така предлага държавите членки да налагат глоби на спонсори, 
които не изпълняват своите ангажименти по отношение на прозрачността.  Тя подкрепя 
предложението на Комисията да се дава на спонсорите срок от една година, за да 
представят цялата информация за базата данни, което е повече от достатъчно, за да 
подготвят необходимите данни. Спонсорите, които не изпълняват това изискване, 
следва да бъдат санкционирани.

- Основно досие

Комисията предлага спонсорите да съхраняват в архив основното досие за клиничното 
изпитване най-малко пет години. Докладчикът счита, че това е недостатъчно.  Ако 
спонсорът бъде разследван за неправомерни действия, основното клинично досие ще 
бъде от ключово значение. Поради това тя предлага основното досиета да се архивира 
за неопределен срок, освен ако националното законодателство не постановява друго.  
Ако е необходимо, основното досие може да се съхранява в базата данни на ЕС.


