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PR_COD_1amCom

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
*** Procedura zgody

***I Zwykła procedura ustawodawcza (pierwsze czytanie)
***II Zwykła procedura ustawodawcza (drugie czytanie)

***III Zwykła procedura ustawodawcza (trzecie czytanie)

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej 
w projekcie aktu.)

Poprawki do projektu aktu

W poprawkach Parlamentu zmiany do projektu aktu zaznacza się 
wytłuszczonym drukiem i kursywą. Oznakowanie zwykłą kursywą jest 
wskazówką dla służb technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów 
projektu aktu w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w 
oczywisty sposób błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej).
Sugestie korekty wymagają zgody właściwych służb technicznych.

W poprawkach do aktów istniejących trzecia i czwarta linijka w nagłówku 
poprawki w projekcie aktu zawiera, odpowiednio, odniesienie do 
istniejącego aktu i postanowienia tego aktu, które ulega zmianie. Fragmenty 
przepisu aktu istniejącego, do którego Parlament wprowadza zmiany, a który 
nie został zmieniony w projekcie aktu, zaznacza się wytłuszczonym 
drukiem. Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są 
w sposób następujący: [...].
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PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie badań klinicznych produktów leczniczych stosowanych u ludzi oraz uchylenia 
dyrektywy 2001/20/WE
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2012)0369),

– uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 i art. 168 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję 
(C7-0194/2012),

– uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

– uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 
grudnia 2012 r.1,

– uwzględniając art. 55 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań 
Naukowych i Energii oraz Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
(A7-0000/2013),

1. zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji, a także parlamentom narodowym.

                                               
1Dz.U. C … /Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
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Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 1 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne i 
odporne.

(1) W badaniu klinicznym należy chronić 
bezpieczeństwo, prawa i dobro 
uczestników, a uzyskane dane powinny 
być wiarygodne i odporne.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 6 Deklaracji Helsińskiej Światowego Stowarzyszenia Lekarzy oraz art. 28 ust. 2 
przedmiotowego wniosku dobro poszczególnych uczestników badań musi mieć pierwszeństwo 
przed wszystkimi innymi interesami. W tym akcie ustawodawczym należy zatem położyć 
większy nacisk na dobro uczestników.

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 2 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia.

(2) Aby umożliwić niezależną kontrolę 
przestrzegania powyższych zasad, badanie 
kliniczne powinno podlegać wymogowi 
uzyskania uprzedniego pozwolenia i 
uprzedniego zatwierdzenia przez komitet 
etyki.

Or. en

Uzasadnienie

Uprzednie zatwierdzenie etyczne jest warunkiem niezbędnym do wszelkich badań klinicznych.
Zgodnie z deklaracją helsińską badanie z udziałem uczestnika można przeprowadzić 
wyłącznie wówczas, gdy projekt badawczy został zatwierdzony przez właściwy organ po 
wielodyscyplinarnej analizie jego dopuszczalności etycznej.
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Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. Współpraca ta nie powinna 
obejmować kwestii o charakterze ze swej 
istoty krajowym ani aspektów etycznych 
badania klinicznego, takich jak świadoma 
zgoda. 

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. Współpraca ta może wykluczać 
kwestie o charakterze ze swej istoty 
krajowym.

Or. en

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny móc swobodnie decydować o tym, w których obszarach chcą 
prowadzić współpracę, a w których nie. W kontekście większej mobilności osób między 
państwami członkowskimi UE i transgranicznej opieki zdrowotnej państwa członkowskie 
należy zachęcać do wymiany poglądów i współpracy także w zakresie etycznych aspektów 
badań klinicznych, w tym świadomej zgody.

Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 7 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(7) Procedura powinna być elastyczna i 
skuteczna, aby unikać opóźniania 
rozpoczęcia badań klinicznych z przyczyn 
administracyjnych.

(7) Procedura powinna być elastyczna i 
skuteczna, aby unikać opóźniania 
rozpoczęcia badań klinicznych z przyczyn 
administracyjnych. Prawa, bezpieczeństwo 
i dobro poszczególnych uczestników 
badań powinny mieć pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi interesami.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 6 deklaracji helsińskiej oraz art. 28 ust. 2 wniosku.
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Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 10 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika.
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, w tym fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych.

(10) Ocena wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne powinna się w 
szczególności odnosić do przewidywanych 
korzyści terapeutycznych i korzyści dla 
zdrowia publicznego („przydatność”) oraz 
ryzyka i niedogodności dla uczestnika. 
Jeśli chodzi o przydatność, należy wziąć 
pod uwagę liczne kwestie, łącznie z 
zapewnieniem reprezentatywności grupy 
uczestników badania w stosunku do 
populacji, która ma być poddana leczeniu, 
oraz fakt ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych. W celu zapewnienia 
przydatności badania klinicznego sponsor 
powinien w miarę możliwości przedstawić 
systematyczny przegląd istniejących 
danych dotyczących badanych produktów 
leczniczych.

Or. en

Uzasadnienie

Badania kliniczne powinny odzwierciedlać docelowe grupy osób, w tym strukturę płciową i 
wiekową, aby zapewnić dokładną ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leków dla populacji, 
która ostatecznie zostanie poddana leczeniu. Jest to zgodne z pkt 5 deklaracji helsińskiej. W 
celu dodatkowego zagwarantowania przydatności badania, a tym samym dopilnowania, aby 
uczestnicy nie byli poddawani niepotrzebnym badaniom, sponsor powinien przeanalizować 
informacje dotyczące badanych produktów leczniczych i przedstawić takie informacje we 
wniosku.
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Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Niektóre aspekty wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne wiążą się 
z kwestiami o zasadniczo krajowym 
charakterze lub z aspektami etycznymi 
badania klinicznego. Tych kwestii nie 
należy oceniać we współpracy pomiędzy 
wszystkimi zainteresowanymi państwami 
członkowskimi.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka łączy się z poprawką do punktu 6 preambuły. Państwa członkowskie 
powinny móc swobodnie decydować o tym, w których obszarach chcą prowadzić współpracę, 
a w których nie. W kontekście większej mobilności osób między państwami członkowskimi UE 
i transgranicznej opieki zdrowotnej państwa członkowskie należy zachęcać do wymiany 
poglądów i współpracy także w zakresie etycznych aspektów badań klinicznych, w tym 
świadomej zgody.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów
zaangażowanych w tę ocenę. Decyzja ta 
wchodzi w zakres kwestii wewnętrznej 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim. Określając właściwy organ 
lub organy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział osób 
nieposiadających fachowej wiedzy z 
dziedziny badań klinicznych oraz 
pacjentów. Powinny one również zapewnić 
dostępność niezbędnej wiedzy fachowej.

(14) Do zainteresowanego państwa 
członkowskiego powinno należeć 
określenie właściwego organu lub organów 
zaangażowanych w tę ocenę. Decyzja ta 
wchodzi w zakres kwestii wewnętrznej 
organizacji w każdym państwie 
członkowskim. Określając właściwy organ 
lub organy, państwa członkowskie 
powinny zapewnić udział niezależnego 
komitetu etyki złożonego z pracowników 
służby zdrowia, osób nieposiadających 
fachowej wiedzy z dziedziny badań 
klinicznych oraz pacjentów lub 
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W każdym jednak przypadku, i zgodnie z 
międzynarodowymi wytycznymi, ocena 
powinna być przeprowadzana wspólnie 
przez rozsądną liczbę osób, które łącznie 
posiadają niezbędne kwalifikacje i 
doświadczenie. Osoby oceniające wniosek 
powinny być niezależne od sponsora, 
instytucji ośrodka badawczego oraz od 
badaczy biorących udział w badaniu, jak 
też nie podlegać żadnym innym 
niepożądanym wpływom.

przedstawicieli pacjentów. Powinny one 
również zapewnić dostępność niezbędnej 
wiedzy fachowej. W każdym jednak 
przypadku, i zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi, ocena powinna być 
przeprowadzana wspólnie przez rozsądną 
liczbę osób, które łącznie posiadają 
niezbędne kwalifikacje i doświadczenie. 
Osoby oceniające wniosek powinny być 
niezależne od sponsora, instytucji ośrodka 
badawczego oraz od badaczy biorących 
udział w badaniu, jak też nie podlegać 
żadnym innym niepożądanym wpływom.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 15 deklaracji helsińskiej komitet etyki musi brać udział w procedurze oceny.
Pod tym względem wniosek komisji jest zbyt niejednoznaczny.

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) Obecnie procedura oceny etycznej 
jest znacznie zróżnicowana między 
państwami członkowskimi, w których 
często istnieją różne organy na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym oraz 
istnieje wiele procedur powodujących 
rozbieżne oceny. Z sytuacji tej wynikają 
opóźnienia i fragmentaryczność. W 
interesie europejskich pacjentów i zdrowia 
publicznego należy lepiej zharmonizować 
procedury i zasady oceny etycznej za 
pomocą wymiany najlepszych praktyk
między komitetami etyki. W tym celu 
Komisja powinna ułatwić współpracę 
komitetów etyki.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności i spójności etycznej oceny badań klinicznych bez obciążenia w 
postaci pełnej harmonizacji Komisja powinna utworzyć platformę zachęcającą do współpracy 
i wymiany najlepszych praktyk między komitetami etyki. Uczestnictwo w tej platformie 
powinno być dobrowolne.

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 16 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(16) Powinna istnieć możliwość wycofania 
przez sponsora wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Aby jednak zapewnić 
wiarygodne funkcjonowanie procedury 
oceny, wniosek o pozwolenie na badanie 
kliniczne powinien być wycofywany 
jedynie w odniesieniu do całego badania 
klinicznego. Sponsor powinien mieć 
możliwość złożenia nowego wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne po 
wycofaniu wcześniejszego wniosku.

(16) Powinna istnieć możliwość wycofania 
przez sponsora wniosku o pozwolenie na 
badanie kliniczne. Aby jednak zapewnić 
wiarygodne funkcjonowanie procedury 
oceny, wniosek o pozwolenie na badanie 
kliniczne powinien być wycofywany 
jedynie w odniesieniu do całego badania 
klinicznego. O przyczynach wycofania 
należy powiadomić za pośrednictwem 
portalu UE. Sponsor powinien mieć 
możliwość złożenia nowego wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne po 
wycofaniu wcześniejszego wniosku, o ile 
nowy wniosek zawiera wyjaśnienia 
dotyczące wszelkich poprzednich 
przypadków wycofania.

Or. en

Uzasadnienie

Sponsorzy powinni być zobowiązani do przedstawienia uzasadnienia decyzji o wycofaniu 
wniosku. Zapewniłoby to efektywność i przejrzystość, wzmocniłoby wymianę informacji 
między państwami członkowskimi i uniemożliwiłoby sponsorom poszukiwanie innych szans na 
uzyskanie pozwolenia na badania kliniczne. Jest to również zgodne z nowymi przepisami 
dotyczącymi nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii (dyrektywa 2010/84/UE i 
rozporządzenie 1235/2010), które wymagają od posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu informowania organów o przyczynach wycofania produktu z obrotu.
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Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) W celu zwiększenia przejrzystości w 
dziedzinie badań klinicznych dane z badań 
klinicznych przedkładane na poparcie 
wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne 
powinny opierać się jedynie na badaniach 
klinicznych zarejestrowanych w 
ogólnodostępnej bazie danych.

(20) W celu zwiększenia przejrzystości w 
dziedzinie badań klinicznych dane z badań 
klinicznych przedkładane na poparcie
wniosku o pozwolenie na badanie kliniczne 
powinny opierać się na badaniach 
klinicznych zarejestrowanych w 
ogólnodostępnej bazie danych. Dane z 
badań klinicznych oparte na badaniach 
klinicznych przeprowadzonych przed datą 
zastosowania niniejszego rozporządzenia 
powinny zostać zarejestrowane w 
publicznym rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy lub rejestr powiązany 
międzynarodowej platformy badań 
klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Starsze badania kliniczne mogą być nadal przydatne; w celu zapewnienia wiarygodności 
danych wynikających ze starszych badań należy zachęcać do rejestracji starszych badań.
Jako źródło danych należy uwzględnić również Clinicaltrials.gov, który nie jest rejestrem 
podstawowym, lecz rejestrem powiązanym międzynarodowej platformy badań klinicznych 
WHO.

Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 20 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20a) Danych z badań klinicznych nie 
należy uznawać za objęte tajemnicą 
handlową po uzyskaniu pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

W celu zapewnienia przejrzystości po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na 
podstawie badania klinicznego dane uzyskane podczas badania klinicznego powinny być w 
pełni dostępne.

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 22 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, różnią się 
one w poszczególnych państwach 
członkowskich. Określenie sposobu 
ustalenia przedstawiciela ustawowego osób
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

(22) Godność człowieka i prawo do 
integralności osoby są prawami uznanymi 
w Karcie praw podstawowych Unii 
Europejskiej. W karcie tej zawarto w 
szczególności wymóg, by żadnej 
interwencji w dziedzinie biologii i 
medycyny nie można było przeprowadzać 
bez swobodnej i świadomej zgody osoby 
zainteresowanej. Dyrektywa 2001/20/WE 
zawiera obszerny zbiór przepisów 
dotyczących ochrony uczestników. Zasady 
te należy utrzymać w mocy. Uczestnicy z 
grup osób o słabszej pozycji, takich jak 
osoby niezdolne do wyrażenia zgody, 
małoletni lub inne osoby o słabszej 
pozycji, wymagają dodatkowych środków 
ochrony. Jeśli chodzi o zasady ustalania 
przedstawiciela ustawowego osób 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich, różnią się one w 
poszczególnych państwach członkowskich. 
Określenie sposobu ustalenia 
przedstawiciela ustawowego uczestników 
niezdolnych do wyrażenia zgody i 
małoletnich należy zatem pozostawić 
państwom członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Uczestnicy badań o najsłabszej pozycji potrzebują dodatkowych środków ochrony.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 24 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna mieć formę pisemną, z 
wyjątkiem szczególnych sytuacji. Jej 
podstawę powinny stanowić informacje, 
które są jasne, istotne i zrozumiałe dla 
uczestnika.

(24) Zgodnie z międzynarodowymi 
wytycznymi swobodna i świadoma zgoda 
uczestnika powinna być wyrażona w 
formie pisemnej, z wyjątkiem 
szczególnych sytuacji. Jej podstawę 
powinny stanowić informacje, które są 
jasne, istotne i zrozumiałe dla uczestnika. 
W miarę możliwości informacje takie 
powinny być podane ustnie, przy czym 
uczestnik powinien mieć możliwość 
zadania pytań i powinien otrzymać 
szczegółowe informacje pisemne, które 
może zachować. Uczestnikowi należy 
zapewnić odpowiedni czas na rozważenie 
decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 52 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. W bazie danych nie 
powinno się rejestrować danych 
osobowych podmiotów danych będących 

(52) Baza danych powinna zawierać 
wszystkie istotne informacje dotyczące 
badań klinicznych. Wszystkie badania 
kliniczne powinny zostać zarejestrowane 
w bazie danych przed ich rozpoczęciem. W 
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uczestnikami badania klinicznego.
Informacje w bazie danych powinny być 
publicznie dostępne, chyba że z 
określonych powodów dana informacja nie 
powinna być opublikowana, ze względu na 
ochronę prawa jednostki do życia 
prywatnego i prawa do ochrony danych 
osobowych, uznanych w art. 7 i 8 Karty 
praw podstawowych Unii Europejskiej.

bazie danych należy również opublikować 
daty rozpoczęcia i zakończenia naboru 
uczestników. W bazie danych nie powinno 
się rejestrować danych osobowych 
podmiotów danych będących uczestnikami 
badania klinicznego. Informacje w bazie 
danych powinny być publicznie dostępne, 
chyba że z określonych powodów dana 
informacja nie powinna być opublikowana, 
ze względu na ochronę prawa jednostki do 
życia prywatnego i prawa do ochrony 
danych osobowych, uznanych w art. 7 i 8 
Karty praw podstawowych Unii 
Europejskiej.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje dotyczące rozpoczęcia i zakończenia okresu naboru na potrzeby badań powinny 
być dostępne, tak aby pacjenci mogli łatwo sprawdzić, w jakich badaniach mogą wziąć 
udział.

Poprawka 15

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(1) „badanie odnoszące się do produktu 
leczniczego”: każde badanie z udziałem 
ludzi, mające na celu:

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

Or. en

Uzasadnienie

Zaproponowana przez Komisję definicja „badania biomedycznego” spowodowała 
dezorientację zainteresowanych stron, ponieważ zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi 
terminy „badanie biomedyczne” i „badanie kliniczne” są stosowane wymiennie.
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Poprawka 16

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) według protokołu badania 
biomedycznego badane produkty lecznicze 
nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, a ich stosowanie nie 
wchodzi w zakres zwykłej praktyki 
klinicznej;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu. Ponieważ w wielu standardowych protokołach leczenia stosowanie 
leków odbywa się poza pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu, należy doprecyzować, że 
badania, w ramach których gromadzi się dane dotyczące standardowego użycia produktu 
leczniczego poza przewidzianym zastosowaniem, nie są uważane za badania kliniczne.

Poprawka 17

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

b) według protokołu badania klinicznego 
badane produkty lecznicze są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu w którymkolwiek z 
zainteresowanych państw członkowskich 
lub jeżeli produkt leczniczy jest stosowany 
poza warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, jego stosowanie 
jest poparte wystarczającymi 
opublikowanymi dowodami i/lub 
wytycznymi dotyczącymi standardowego 
sposobu leczenia;
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Or. en

Uzasadnienie

W wielu rzadkich przypadkach leki stosowane w leczeniu są prawie zawsze stosowane w 
ramach standardowej praktyki poza pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu (użycie poza 
przewidzianym zastosowaniem). W celu uniknięcia zasadniczych różnic między państwami 
członkowskimi, jeśli chodzi o stosowanie definicji badania o niskim stopniu interwencji, w tym 
użycia poza przewidzianym zastosowaniem, należy określić dopuszczalny poziom dowodów;
jeżeli zaś leczenie w ramach badania ma na celu jedynie porównanie sposobów podejścia do 
leczenia stanowiących standardową praktykę, wówczas, niezależnie od tego, czy leki są 
używane poza przewidzianym zastosowaniem, badanie należy zaliczyć do kategorii badania o 
niskim stopniu interwencji.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – akapit drugi (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji mogą obejmować podanie 
placebo, jeżeli zastosowanie placebo 
stwarza najwyżej minimalne dodatkowe 
ryzyko dla bezpieczeństwa lub dobra 
uczestników w porównaniu ze zwykłą 
praktyką kliniczną.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia zgodność badania klinicznego z definicją badania o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli zastosowanie placebo nie zwiększa ryzyka dla uczestników badania.

Poprawka 19

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(10a) „komitet etyki”: niezależny organ w 
państwie członkowskim, w którego skład 
wchodzą pracownicy służby zdrowia, 
osoby nieposiadające fachowej wiedzy z 
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dziedziny badań klinicznych i co najmniej 
jeden znający się na tych zagadnieniach 
pacjent dysponujący dużym 
doświadczeniem lub przedstawiciel 
pacjentów, którego zadaniem jest ochrona 
praw, bezpieczeństwa i dobra uczestników 
i poinformowanie opinii publicznej o tej 
ochronie.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 15 deklaracji helsińskiej komitet etyki musi brać udział w procedurze oceny.
Pod tym względem wniosek Komisji jest zbyt niejednoznaczny.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 19

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 24 deklaracji helsińskiej oraz art. 29 przedmiotowego rozporządzenia 
świadoma zgoda musi być wyrażona swobodnie.

Poprawka 21

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) „sprawozdanie z badania 
biomedycznego”: sprawozdanie 
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zawierające pełny protokół oraz 
ewentualne następne jego zmiany i 
terminy, plan analizy statystycznej, 
podsumowanie danych dotyczących 
rezultatów w zakresie skuteczności i 
bezpieczeństwa oraz indywidualne 
anonimowe dane pacjentów w formie 
zestawień lub spisów zgodnie z 
wytycznymi dotyczącymi struktury i treści 
sprawozdań z badań biomedycznych (ICH 
E3) określonymi przez Międzynarodową 
konferencję ds. harmonizacji wymagań 
technicznych dla rejestracji produktów 
leczniczych stosowanych u ludzi (ICH).

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie sprawozdania z badania biomedycznego ma na celu zwiększenie 
przejrzystości. Istnieją międzynarodowo uznane wytyczne dotyczące przygotowywania 
pełnego opisu badania klinicznego i jego wyników. Pomoże to sponsorom w przedstawieniu 
zharmonizowanych informacji oraz zwiększy przejrzystość poprzez znaczne zwiększenie ilości 
danych dostępnych dla obywateli i niezależnych badaczy.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Badania kliniczne należy prowadzić, wyłącznie jeśli wyniki są przydatne do poprawy 
profilaktyki i leczenia chorób. Przydatność badania jest jednym z kryteriów oceny zgodnie z 
art. 6, a zatem powinna zostać uwzględniona w ogólnych zasadach badań klinicznych.
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Poprawka 23

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

W ocenie zawartej w części I państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, rozważając 
różne czynniki, musi ocenić wniosek o pozwolenie na badanie kliniczne pod kątem 
przewidywanych korzyści dla jakości życia pacjentów.

Poprawka 24

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Badania kliniczne powinny odzwierciedlać docelowe grupy osób, w tym strukturę płciową i 
wiekową, aby zapewnić dokładną ocenę bezpieczeństwa i skuteczności leków dla populacji, 
która ostatecznie zostanie poddana leczeniu. Aspekt ten należy ocenić przy rozpatrywaniu 
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przydatności badania.

Poprawka 25

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dane uzyskane w ramach badań klinicznych można uznać za wiarygodne i odporne wyłącznie 
wówczas, gdy odpowiednio odzwierciedlają grupy osób (np. kobiety, osoby starsze), które 
prawdopodobnie będą stosować badany produkt.

Poprawka 26

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić również potencjalne korzyści dla jakości życia pacjenta.
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Poprawka 27

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. en

Uzasadnienie

Zgodność z podstawowymi elementami świadomej zgody określonymi w rozdziale V powinna 
zostać oceniona przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w części I. Chociaż 
poszczególne państwa członkowskie mają największe możliwości decydowania o określonych 
aspektach kulturowych, w części I należy uwzględnić również podstawowe elementy określone 
w rozdziale V.

Poprawka 28

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy w należytym terminie 
przesyła wstępną wersję części I 
sprawozdania z oceny zainteresowanym 
państwom członkowskim i w stosownych 
przypadkach podaje przyczyny 
nieuwzględnienia określonych uwag w 
sprawozdaniu z oceny.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić spoczywający na państwie członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy 
obowiązek należytego uwzględnienia uwag zgłoszonych przez zainteresowane państwa 
członkowskie. W tym celu proponuje się, aby państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przesłało wstępną wersję części I sprawozdania z oceny zainteresowanym 
państwom członkowskim, łącznie z uzasadnieniem sposobu oceny tych zagadnień.
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Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocena aspektów, o których mowa w 
akapicie pierwszym, stanowi część II 
sprawozdania z oceny.

Ocena aspektów, o których mowa w 
akapicie pierwszym, stanowi część II 
sprawozdania z oceny i jest włączana do 
sprawozdania z oceny przez państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu.

Poprawka 30

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby oceniające wniosek Osoby oceniające wniosek (część I i część 
II)

Or. en

Uzasadnienie

Warto zauważyć, że te same warunki dotyczą osób oceniających wniosek zarówno w części I, 
jak i w części II oraz że w części I oceny udział biorą również komitety etyki.

Poprawka 31

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy a

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoby oceniające wniosek powinny złożyć 
deklarację wszelkich interesów 
finansowych i osobistych, która powinna 
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zostać udostępniona w bazie danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wzmocnić gwarancje dotyczące niezależności osób oceniających wniosek.

Poprawka 32

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 celu zagwarantowania 
zgodności z wymogami w zakresie jakości 
naukowej i etycznej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy doprecyzować, że kwestie etyczne i naukowe nie są podzielone na część I i II 
sprawozdania z oceny.

Poprawka 33

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 
komitetu etyki. Komisja opracowuje 
wytyczne dotyczące zaangażowania 
pacjentów, opierając się na istniejących 
dobrych praktykach.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 15 deklaracji helsińskiej komitet etyki musi brać udział w procedurze oceny.
Pod tym względem wniosek komisji jest zbyt niejednoznaczny.

Poprawka 34

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, 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

Uzasadnienie

W badania kliniczne muszą być zaangażowani przedstawiciele grup osób o słabszej pozycji 
(np. osób cierpiących na wiele dolegliwości, osób starszych i słabych) w celu poprawy 
dostępnego dla nich leczenia, a badania te należy prowadzić w warunkach zapewniających 
jak najlepszą ochronę tych uczestników.

Poprawka 35

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor może wycofać wniosek w każdej 
chwili do daty oceny. W takim przypadku 
można wycofać wniosek tylko w 
odniesieniu do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich.

Sponsor może wycofać wniosek w każdej 
chwili do daty oceny. W takim przypadku 
można wycofać wniosek tylko w 
odniesieniu do wszystkich 
zainteresowanych państw członkowskich. 
O przyczynach wycofania powiadamiane 
są wszystkie zainteresowane państwa 
członkowskie; przyczyny te są 
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przedstawiane na portalu UE.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości przyczyny wycofania należy podać do wiadomości 
publicznej. Jest to również zgodne z nowymi przepisami dotyczącymi nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii (dyrektywa 2010/84/UE i rozporządzenie 1235/2010), które 
wymagają od posiadaczy pozwolenia na dopuszczenie do obrotu informowania organów o 
przyczynach wycofania produktu z obrotu.

Poprawka 36

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13

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 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wniosek ten uważa się za 
nowy wniosek o pozwolenie na inne 
badanie kliniczne. W nowym wniosku 
podaje się wyjaśnienie dotyczące 
poprzednich wniosków, które zostały 
wycofane lub odrzucone.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia efektywności, przejrzystości i kompletności informacji w nowym wniosku 
należy podać wyjaśnienie dotyczące poprzednich wniosków, które zostały wycofane lub 
odrzucone.
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Poprawka 37

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 2 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(b) jasny opis istotnej zmiany; (b) jasny opis charakteru, przyczyn i treści 
istotnej zmiany;

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku zmian w badaniu kwestię tę należy w pełni wyjaśnić w celu zapewnienia 
przejrzystości.

Poprawka 38

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Jeżeli w dokumentacji wniosku 
przywołuje się dane uzyskane w ramach 
badania klinicznego, musi to być badanie 
przeprowadzone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem.

4. Jeżeli w dokumentacji wniosku 
przywołuje się dane uzyskane w ramach 
badania klinicznego, musi to być badanie 
przeprowadzone zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem lub jeżeli zostało ono 
przeprowadzone przed datą zastosowania 
niniejszego rozporządzenia, zgodnie z 
dyrektywą 2001/20/WE.

Or. en

Uzasadnienie

W niniejszym artykule nie uwzględniono tego, że poprzednie badania mogą wpływać na dane 
w nowych wnioskach, wcześniejszych niż nowe rozporządzenie.
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Poprawka 39

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, o którym mowa 
w ust. 4, zostało przeprowadzone poza 
Unią, musi być ono zgodne z niniejszym 
rozporządzeniem oraz z zasadami
etycznymi Deklaracji Helsińskiej 
Światowego Stowarzyszenia Lekarzy i 
międzynarodowymi wytycznymi etycznymi 
dotyczącymi badań biomedycznych z 
udziałem ludzi opracowanymi przez Radę 
Międzynarodowych Organizacji Nauk 
Medycznych w zakresie praw, 
bezpieczeństwa i dobra uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych 
uzyskanych w ramach badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach badań klinicznych w państwach trzecich należy stosować takie same normy 
bezpieczeństwa i ochrony pacjentów jak w UE, tak aby bezpieczeństwo i dobro uczestników 
miało zawsze pierwszeństwo przed wszystkimi innymi interesami.  „Równoważność” 
pozostawia zbyt dużą swobodę interpretacyjną. Zasady etyczne określone w deklaracji 
helsińskiej i wytycznych Rady Międzynarodowych Organizacji Nauk Medycznych powinny być 
przestrzegane we wszystkich badaniach, także w badaniach prowadzonych poza UE.

Poprawka 40

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 

6. Dane z badań klinicznych oparte na 
badaniach klinicznych przeprowadzonych 
od … [data zastosowania niniejszego 
rozporządzenia] i zawarte w dokumentacji 
wniosku oparte są na badaniach 
klinicznych, które zostały zarejestrowane 
przed ich rozpoczęciem w publicznym 
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Zdrowia. rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy lub powiązany 
międzynarodowej platformy badań 
klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że dotyczy to wyłącznie badań przeprowadzonych po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia. Jako źródło danych należy uwzględnić również Clinicaltrials.gov, 
który nie jest rejestrem podstawowym, lecz rejestrem powiązanym międzynarodowej 
platformy badań klinicznych WHO.

Poprawka 41

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 6 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dane z badań klinicznych oparte na 
badaniach klinicznych przeprowadzonych 
przed … [data zastosowania niniejszego 
rozporządzenia] są rejestrowane w 
publicznym rejestrze, który stanowi rejestr 
podstawowy lub rejestr powiązany 
międzynarodowej platformy badań 
klinicznych Światowej Organizacji 
Zdrowia.

Or. en

Uzasadnienie

Starsze badania kliniczne mogą nadal być przydatne, a zatem w celu zapewnienia 
wiarygodności danych wynikających ze starszych badań należy zachęcać do rejestracji 
starszych badań. Jako źródło danych należy uwzględnić również Clinicaltrials.gov, który nie 
jest rejestrem podstawowym, lecz rejestrem powiązanym międzynarodowej platformy badań 
klinicznych WHO.
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Poprawka 42

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;

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

Or. en

Uzasadnienie

Należy uwzględnić również potencjalne korzyści dla jakości życia pacjenta.

Poprawka 43

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 
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 w stanie wyrazić 
świadomej zgody, jego przedstawiciel 
ustawowy, miał możność, podczas 
przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy lub innego stosownego kontaktu 
z badaczem, członkiem zespołu 
prowadzącego badanie lub odpowiednio 
wykwalifikowaną osobą, 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.
Podczas przeprowadzonej przed badaniem 
rozmowy lub innego stosownego kontaktu, 
o których mowa powyżej, potencjalnego 
uczestnika informuje się również o prawie 
do odmowy uczestnictwa w badaniu 
klinicznym bez szkody dla siebie;
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Or. en

Uzasadnienie

(i) Zastosowanie wyrazu „rozmowa” jest problematyczne, ponieważ oznacza bezpośredni 
kontakt, który w pewnych warunkach może być niemożliwy. Nabór do badań klinicznych 
odbywa się również za pośrednictwem korespondencji. (ii) Należy podkreślić, że uczestnik 
może nie tylko wycofać się z badania, lecz także potencjalny uczestnik może w każdym 
momencie przed zapisaniem się na badanie/naborem, odmówić uczestnictwa bez żadnych 
konsekwencji.

Poprawka 44

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Prawa, bezpieczeństwo i dobro 
uczestników mają pierwszeństwo przed 
interesami nauki i społeczeństwa.

2. Prawa, bezpieczeństwo i dobro 
uczestników mają pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi interesami.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 6 deklaracji helsińskiej interesy uczestników powinny mieć pierwszeństwo przed 
wszystkimi innymi interesami, w tym interesami komercyjnymi lub (osobistymi) interesami 
akademickimi.

Poprawka 45

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został należycie
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. Zgoda ta jest 
odpowiednio dokumentowana. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 

1. Uczestnik lub jego przedstawiciel 
ustawowy dobrowolnie wyraża świadomą 
zgodę na piśmie, opatruje ją datą i 
podpisuje po tym, jak został w pełni 
poinformowany o charakterze, znaczeniu i 
skutkach badania klinicznego oraz 
związanym z nim ryzyku. W miarę 
możliwości informacje dotyczące 
charakteru, znaczenia, skutków i ryzyka 
badania klinicznego są podawane ustnie, 
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zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

przy czym uczestnik ma możliwość 
zadania pytań i uzyskuje szczegółowe 
informacje, które może zachować; w 
przeciwnym razie informacji takich 
można udzielić w formie pisemnej. Zgoda 
ta jest odpowiednio dokumentowana. 
Uczestnikowi zapewnia się odpowiedni 
czas na rozważenie decyzji. Jeżeli 
uczestnik nie jest w stanie pisać, może on, 
w wyjątkowych przypadkach, wyrazić 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.

Poprawka 46

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Informacje na piśmie przekazywane 
uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu w celu uzyskania jego 
świadomej zgody są zwięzłe, jasne, 
odpowiednie i zrozumiałe dla osoby 
nieposiadającej fachowej wiedzy z 
dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Informacje te obejmują zarówno 
kwestie medyczne, jak i prawne. Zawierają 
one informację o prawie uczestnika do 
odwołania świadomej zgody.

2. Wszelkie informacje na piśmie 
przekazywane uczestnikowi lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu przed 
uzyskaniem jego świadomej zgody są 
zwięzłe, jasne, odpowiednie i zrozumiałe 
dla osoby nieposiadającej fachowej wiedzy 
z dziedziny, której dotyczy badanie 
kliniczne. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zapotrzebowanie 
poszczególnych uczestników i 
konkretnych populacji pacjentów na 



PR\925718PL.doc 33/53 PE504.236v01-00

PL

informacje oraz na metody stosowane przy 
udzielaniu informacji. Informacje te 
obejmują zarówno kwestie medyczne, jak i 
prawne. Zawierają one informację o prawie 
uczestnika do odwołania świadomej zgody 
w dowolnym momencie.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.

Poprawka 47

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Po zasięgnięciu opinii odpowiednich 
zainteresowanych stron, w tym organizacji 
pacjentów, Komisja opracowuje wytyczne 
dotyczące informacji, których należy 
udzielić uczestnikom lub potencjalnym 
uczestnikom, świadomej zgody oraz ich 
formatu i prezentacji.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.
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Poprawka 48

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4a. Uczestnikowi udziela się informacji na 
temat wyników badania klinicznego, w 
którym on uczestniczył, po zakończeniu 
badania.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zwiększenia przejrzystości i zapewnienia uczestnikom jak największych korzyści 
wynikających z badań klinicznych powinni oni otrzymać informacje na temat rezultatów 
badania.

Poprawka 49

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31a
Badania kliniczne z udziałem uczestników 
należących do innych grup osób o słabszej 

pozycji
1. Badania kliniczne z udziałem 
uczestników należących do innych grup 
osób o słabszej pozycji mogą być 
prowadzone wyłącznie w przypadku 
spełnienia, oprócz warunków określonych 
w art. 28, wszystkich następujących 
warunków:
a) personel przeszkolony w zakresie 
postępowania z tą grupą lub posiadający 
doświadczenie w tej dziedzinie udzielił 
uczestnikowi wszystkich istotnych 
informacji dotyczących badania 
klinicznego, związanego z nim ryzyka i 
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korzyści;
b) badacz należycie uwzględnia 
jednoznaczne życzenie uczestnika 
zdolnego do wyrażania opinii i oceny 
powyższych informacji, dotyczące odmowy 
jego udziału w badaniu klinicznym, lub 
jego wolę wycofania z tego badania w 
każdej chwili;
c) nie są stosowane żadne zachęty ani 
gratyfikacje finansowe z wyjątkiem 
rekompensaty za udział w badaniu 
klinicznym;
d) takie badanie dotyczy bezpośrednio 
choroby występującej u danego uczestnika 
albo jest przydatne dla grupy osób o 
słabszej pozycji;
e) badanie kliniczne zaplanowano tak, aby 
zminimalizować ból, dyskomfort, lęk i 
wszelkie inne możliwe do przewidzenia 
ryzyko związane z chorobą; zarówno 
granice ryzyka, jak i stopień narażenia 
uczestnika na niekorzystne czynniki 
zostały szczegółowo określone i są stale 
monitorowane;
f) z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści dla grupy 
pacjentów (np. poprawa jakości życia).
2. Uczestnik bierze udział w procedurze 
wyrażania zgody w sposób dostosowany do 
jego sytuacji i zdolności do wyrażenia 
zgody.

Or. en

Uzasadnienie

W badania kliniczne muszą być zaangażowani przedstawiciele grup osób o słabszej pozycji 
(np. osób cierpiących na wiele dolegliwości, osób starszych i słabych) w celu poprawy 
dostępnego dla nich leczenia, a badania te należy prowadzić w warunkach zapewniających 
jak najlepszą ochronę tych uczestników.
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Poprawka 50

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera (e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) badanie kliniczne wiąże się z 
minimalnym ryzykiem i obciążeniem dla 
uczestnika.

(e) badanie kliniczne wiąże się z ryzykiem 
proporcjonalnym do stanowiącej podstawę 
badania choroby zagrażającej życiu i 
proporcjonalnym obciążeniem dla 
uczestnika.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku choroby zagrażającej życiu wymogi dotyczące ryzyka i obciążenia powinny być 
proporcjonalne do ciężkości choroby.

Poprawka 51

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
badania klinicznego.

3. W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE sprawozdanie z badania 
biomedycznego, w tym niefachowe 
streszczenie badania klinicznego.

Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie streszczenia 
wyników w terminie jednego roku, 
przekazuje się je, gdy tylko jest ono 
dostępne. W takim przypadku w protokole 
podaje się datę przekazania wyników wraz 
z wyjaśnieniem.

Jeżeli jednak ze względów naukowych nie 
jest możliwe zgłoszenie sprawozdania z 
badania biomedycznego w terminie 
jednego roku, przekazuje się je, gdy tylko 
jest ono dostępne. W takim przypadku w 
protokole podaje się datę przekazania 
wyników wraz z wyjaśnieniem.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie sprawozdania z badania biomedycznego ma na celu zwiększenie 
przejrzystości. Zwykłe streszczenie może być nieobiektywne i wprowadzające w błąd.
Sprawozdanie z badania biomedycznego przedstawia wszystkie informacje na temat badania i 
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stanowi zharmonizowany sposób przedstawienia wszystkich wyników. Publiczny dostęp do 
tych informacji zwiększy zaufanie opinii publicznej do wyników badań i umożliwi lepszą 
wzajemną ocenę badań.

Poprawka 52

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli sponsor nie dopełni obowiązku, 
o którym mowa w ust. 3, zainteresowane 
państwa członkowskie nakładają kary 
finansowe.

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia zgodności z przepisem stanowiącym, że streszczenie wyników i 
sprawozdanie z badania biomedycznego trzeba zgłosić w terminie 12 miesięcy, państwa 
członkowskie powinny być uprawnione do wyegzekwowania kary.

Poprawka 53

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego.

4. Do celów niniejszego rozporządzenia, 
jeżeli zawieszone lub czasowo wstrzymane 
badanie kliniczne nie zostało ponownie 
podjęte, datę, w której sponsor podjął 
decyzję, iż badanie kliniczne nie będzie 
ponownie podjęte, uważa się za 
zakończenie badania klinicznego. W 
przypadku przedwczesnego zakończenia 
badania datę przedwczesnego zakończenia 
uważa się za datę zakończenia badania 
klinicznego. Po 12 miesiącach czasowego 
wstrzymania dane z badania klinicznego 
są przekazywane do bazy danych UE, 
nawet jeśli są niepełne. Przyczyny 
przedwczesnego zakończenia badania 
klinicznego są publikowane w bazie 
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danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Przyczyny przedwczesnego zakończenia badania klinicznego powinny być publikowane w 
bazie danych UE. Przyczyną może być to, że lek nie okazał się skuteczny lub że występowało 
zbyt wiele działań niepożądanych, co mogłoby być informacją istotną dla bezpieczeństwa 
pacjentów oraz dla przyszłych badaczy, bowiem pozwoliłoby na uniknięcie powielania badań.

Poprawka 54

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu, sponsor corocznie przedkłada 
Agencji drogą elektroniczną sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie z 
warunkami pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu i są stosowane poza zwykłą 
praktyką kliniczną, sponsor corocznie 
przedkłada Agencji drogą elektroniczną 
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 
każdego badanego produktu leczniczego 
stosowanego w badaniu klinicznym, 
którego jest on sponsorem.

Or. en

Uzasadnienie

W przypadku badań, w których badany produkt leczniczy jest używany poza przewidzianym 
zastosowaniem, we wniosku przewidziano obowiązkowe coroczne zgłaszanie danych 
dotyczących bezpieczeństwa, nawet w przypadku badań o niskim stopniu interwencji. Dane 
dotyczące bezpieczeństwa zgromadzone w rocznych sprawozdaniach dotyczących 
bezpieczeństwa produktów stosowanych zgodnie ze zwykłą praktyką kliniczną nie 
zapewniałyby dodatkowych informacji w porównaniu z aktualną wiedzą na temat profilu 
bezpieczeństwa produktów i skutkowałyby niepotrzebnym obciążeniem administracyjnym bez 
korzyści dla pacjentów. Należy zatem odpowiednio zmienić przepisy odnoszące się do 
zgłaszania danych dotyczących bezpieczeństwa.
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Poprawka 55

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku badań klinicznych 
wiążących się z zastosowaniem więcej niż 
jednego badanego produktu leczniczego 
sponsor może przedłożyć jedno 
sprawozdanie dotyczące bezpieczeństwa 
wszystkich badanych produktów 
leczniczych wykorzystanych w badaniu. W 
sprawozdaniu sponsor podaje przyczyny 
tej decyzji.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli w jednym badaniu klinicznym stosuje się więcej niż jeden badany produkt leczniczy, 
sponsorzy powinni mieć możliwość przedłożenia jednego sprawozdania dotyczącego badania 
klinicznego, zamiast po jednym sprawozdaniu dotyczącym każdego badanego produktu 
leczniczego. Jest to konieczne, aby zapewnić możliwość zgłoszenia dokładniejszych informacji 
dotyczących kwestii bezpieczeństwa w związku z łącznym zastosowaniem leków.

Poprawka 56

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych.

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu o 
wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych. Jeżeli ze 
względu na brak zasobów sponsor nie 
może powiadomić posiadacza pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, może on 
powiadomić Agencję.
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Or. en

Uzasadnienie

Bezpośrednie zgłaszanie podejrzewanych poważnych działań niepożądanych posiadaczowi 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu jest wyjątkowo trudne, jeśli nie niemożliwe, dla 
sponsorów niekomercyjnych, jeżeli w badaniu stosowane są leki generyczne i jeżeli lek jest 
dostarczany uczestnikom z kilku różnych źródeł. W wielu badaniach klinicznych gotowe 
badane produkty lecznicze są stosowane w połączeniu z badanym klinicznie produktem 
leczniczym. W takich przypadkach te badane produkty lecznicze mogą być dostępne jako 
produkt generyczny, który jest zamawiany indywidualnie przez dany szpital lub danego 
lekarza prowadzącego, a zatem nie istnieje bezpośrednie powiązanie między sponsorem a 
posiadaczem pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 57

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli sponsor otrzyma wiadomość, w 
odniesieniu do badania klinicznego, 
którego jest sponsorem, o poważnym 
naruszeniu niniejszego rozporządzenia lub 
protokołu w wersji obowiązującej w chwili 
naruszenia, powiadamia o tym 
zainteresowane państwa członkowskie za 
pośrednictwem portalu UE w terminie 
siedmiu dni od otrzymania wiadomości o 
tym naruszeniu.

1. Jeżeli sponsor otrzyma wiadomość, w 
odniesieniu do badania klinicznego, 
którego jest sponsorem, o poważnym 
naruszeniu niniejszego rozporządzenia lub 
protokołu w wersji obowiązującej w chwili 
naruszenia, jak najszybciej powiadamia o 
tym zainteresowane państwa członkowskie 
za pośrednictwem portalu UE, nie później 
jednak niż w terminie siedmiu dni od 
otrzymania wiadomości o tym naruszeniu.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu dodatkowe podkreślenie, że poważne naruszenie należy zgłosić jak 
najszybciej, a termin siedmiu dni jest ostatecznym terminem powiadomienia o poważnym 
naruszeniu.
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Poprawka 58

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 49 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Do celów niniejszego artykułu przez 
„poważne naruszenie” rozumie się 
naruszenie, które może w znacznym 
stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo i
prawa uczestników lub wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

2. Do celów niniejszego artykułu przez 
„poważne naruszenie” rozumie się 
naruszenie, które może w znacznym 
stopniu wpłynąć na bezpieczeństwo, prawa 
i dobro uczestników lub wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 wniosku należy również podkreślić dobro uczestników.

Poprawka 59

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego oraz 
postępowanie z nimi odbywa się w sposób 
pozwalający na ich dokładne 
sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Rejestrowanie, przetwarzanie i 
przechowywanie wszystkich informacji 
dotyczących badania klinicznego w 
formacie sprawozdania z badania 
biomedycznego oraz postępowanie z nimi 
odbywa się w sposób pozwalający na ich 
dokładne sprawozdawanie, interpretację i 
weryfikację, przy jednoczesnej ochronie 
poufności zapisów dotyczących 
uczestników oraz ich danych osobowych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie sprawozdania z badania biomedycznego ma na celu zwiększenie 
przejrzystości.
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Poprawka 60

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 55 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat po 
zakończeniu badania klinicznego, chyba 
że zgodnie z innymi przepisami UE 
wymagane jest archiwizowanie przez 
dłuższy okres. Dokumentację medyczną 
uczestników należy jednak archiwizować 
zgodnie z przepisami krajowymi.

Sponsor i badacz archiwizują treść 
podstawowej dokumentacji badania 
klinicznego przez czas nieokreślony po 
przeprowadzeniu badania klinicznego.
Dokumentację medyczną uczestników 
należy jednak archiwizować zgodnie z 
przepisami krajowymi. Jeżeli sponsor nie 
może archiwizować podstawowej 
dokumentacji, może ona być 
archiwizowana w bazie danych UE.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli wobec sponsora zostanie wszczęte dochodzenie w sprawie niewłaściwego 
postępowania, podstawowa dokumentacja badania klinicznego miałaby istotne znaczenie.
Podstawową dokumentację należy zatem archiwizować przez czas nieokreślony, chyba że 
przepisy krajowe stanowią inaczej. W razie konieczności dokumentację podstawową można 
przechowywać w bazie danych UE.

Poprawka 61

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 wszyscy 
sponsorzy są zobowiązani do wyznaczenia 
jednego sponsora odpowiedzialnego za 
każde z następujących zadań:

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 wszyscy 
sponsorzy są zobowiązani do wyznaczenia 
co najmniej jednego sponsora 
odpowiedzialnego za każde z 
następujących zadań:

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnienie większej elastyczności w zakresie sposobu podziału obowiązków między 
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sponsorów.

Poprawka 62

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 69 – ustęp 2 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) udzielanie odpowiedzi na wszystkie 
pytania w sprawie badania klinicznego 
zadawane przez uczestników, badaczy lub 
zainteresowane państwa członkowskie;

b) udzielanie odpowiedzi na wszystkie 
pytania w sprawie badania klinicznego 
zadawane przez uczestników, badaczy lub 
zainteresowane państwa członkowskie. W 
celu spełnienia tego obowiązku sponsor 
może przekazać wymagane zadania, 
zgodnie z art. 68 akapit drugi;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie, że sponsorzy mogą przekazywać zadania.

Poprawka 63

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja tworzy i prowadzi bazę danych na 
poziomie UE (zwaną dalej „bazą danych 
UE”). Komisję uważa się za administratora 
danych w odniesieniu do tej bazy danych.

Komisja tworzy i prowadzi bazę danych na 
poziomie UE (zwaną dalej „bazą danych 
UE”). Komisję uważa się za administratora 
danych w odniesieniu do bazy danych UE i 
jest ona odpowiedzialna za unikanie 
niepotrzebnego powielania danych 
zawartych w tej bazie danych i bazach 
danych EudraCT i EudraVigilance.

Or. en

Uzasadnienie

W celu uniknięcia dodatkowych obciążeń administracyjnych dla wnioskodawców Komisja, 
jako twórca nowej bazy danych UE, powinna dopilnować, aby nie dochodziło do powielania 
danych zawartych w bazach danych prowadzonych przez Agencję.
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Poprawka 64

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Bazę danych UE tworzy się w celu 
umożliwienia współpracy właściwych 
organów państw członkowskich w zakresie 
niezbędnym do stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz do wyszukiwania 
poszczególnych badań klinicznych.
Umożliwia ona także sponsorom 
odniesienie się do wcześniej złożonych 
wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę.

2. Bazę danych UE tworzy się w celu 
umożliwienia współpracy właściwych 
organów państw członkowskich w zakresie 
niezbędnym do stosowania niniejszego 
rozporządzenia oraz do wyszukiwania 
poszczególnych badań klinicznych. 
Umożliwia ona także sponsorom 
odniesienie się do wcześniej złożonych 
wniosków o pozwolenie na badanie 
kliniczne lub na istotną zmianę. Umożliwia 
ona także obywatelom i niezależnym 
badaczom analizę wyników badań 
klinicznych.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu podkreślenie, że głównym celem bazy danych UE jest zwiększenie 
przejrzystości wyników badań dla pacjentów i badaczy.

Poprawka 65

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Baza danych UE jest publicznie 
dostępna, chyba że, w odniesieniu do 
wszystkich lub niektórych zawartych w 
niej danych i informacji, z jednego z 
następujących względów uzasadniona jest 
poufność:

3. Baza danych UE jest publicznie 
dostępna zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
nr 1049/2001, chyba że, w odniesieniu do 
wszystkich lub niektórych zawartych w 
niej danych i informacji, z jednego z 
następujących względów uzasadniona jest 
poufność:

Or. en
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Uzasadnienie

Biorąc pod uwagę, że Komisja utworzy i będzie prowadzić bazę danych, powinna ona być 
dostępna dla obywateli zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie 
publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Poprawka 66

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł –86 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł –86

Współpraca komitetów etyki

Komisja ułatwia współpracę komitetów 
etyki oraz wymianę najlepszych praktyk w 
zakresie zagadnień etycznych, w tym 
procedur i zasad oceny etycznej.
(W przypadku przyjęcia powyższej 
poprawki tekst ten należy dodać w 
rozdziale XVIII.)

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności i spójności etycznej oceny badań klinicznych bez obciążenia w 
postaci pełnej harmonizacji Komisja powinna utworzyć platformę zachęcającą do współpracy 
i wymiany najlepszych praktyk między komitetami etyki. Uczestnictwo w tej platformie 
powinno być dobrowolne.

Poprawka 67

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret pierwsze a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

przedstawienie aspektów etycznych 
związanych z badaniem oraz sposobu 
uwzględnienia zasad deklaracji 
helsińskiej;
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Or. en

Uzasadnienie

Jak stanowi pkt 14 deklaracji helsińskiej, protokół powinien zawierać przedstawienie 
aspektów etycznych oraz wskazywać sposób uwzględnienia zasad deklaracji helsińskiej.

Poprawka 68

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

omówienie przydatności badania 
klinicznego i jego planu, umożliwiające 
ocenę zgodnie z art. 6;

omówienie przydatności badania 
klinicznego i jego planu, umożliwiające 
ocenę zgodnie z art. 6, wraz z odwołaniami 
do wszystkich istniejących dowodów, w 
tym systematycznych przeglądów i 
metaanalizy;

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli dostępne są systematyczny przegląd lub metaanaliza, należy je uwzględnić we wniosku.

Poprawka 69

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis udziału pacjentów w badaniu, w tym 
określenie tematu badania/zagadnień 
badawczych oraz planu badania;

Or. en

Uzasadnienie

Należy określić poziom udziału pacjentów.
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Poprawka 70

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret szóste

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

jeżeli osoby starsze lub kobiety są 
wykluczone z badania klinicznego, 
wyjaśnienie i uzasadnienie odnośnych 
kryteriów wykluczenia;

jeżeli uczestnicy badania nie 
odzwierciedlają zrównoważonego podziału 
według wieku i/lub płci, konieczne jest 
uzasadnienie i wyjaśnienie tej sytuacji;

Or. en

Uzasadnienie

Doprecyzowanie tekstu: włączenie jednej kobiety lub jednej osoby starszej jako uczestnika do 
grupy objętej badaniem może nie zaradzić problemowi nieproporcjonalnej reprezentacji.
Populacja badania powinna być zrównoważona pod względem wieku i płci, chyba że inna 
sytuacja jest uzasadniona.

Poprawka 71

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret ósme a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

pełny plan analizy statystycznej;

Or. en

Uzasadnienie

W celu zapewnienia wiarygodności danych pochodzących z badania klinicznego sponsorzy 
powinni wcześniej podać informacje dotyczące sposobu przyszłego wykorzystania przez nich 
danych.

Poprawka 72

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

16a. Protokół zawiera informacje 
dotyczące finansowania, sponsorów, 
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powiązań instytucjonalnych oraz 
ewentualnych innych potencjalnych 
konfliktów interesów.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie z pkt 14 deklaracji helsińskiej we wszystkich protokołach badawczych należy podać 
informacje dotyczące powiązań finansowych i innych powiązań lub potencjalnych konfliktów 
interesów.

Poprawka 73

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 53 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

53a. Wszystkie informacje udzielane 
uczestnikom lub przedstawicielom 
ustawowym powinny być zgodne z 
podstawowymi zasadami jakości: powinny 
być obiektywne i bezstronne, zorientowane 
na pacjenta, oparte na dowodach, 
aktualne, wiarygodne, zrozumiałe, 
dostępne, przejrzyste, przydatne oraz w 
stosownych przypadkach spójne z 
informacjami wymaganymi przez prawo.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.
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Poprawka 74

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 53 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

53b. Wnioskodawców należy zachęcać do 
umożliwienia pacjentom zapoznania się z 
informacjami, dokumentami i 
procedurami dotyczącymi świadomej 
zgody przed ich przedłożeniem w celu 
zapewnienia ich przydatności dla 
pacjentów i zrozumiałości.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje lub ich brak wywierają wpływ zarówno na chęć uczestnictwa pacjentów w 
badaniach klinicznych, jak i na ich zaangażowanie i wytrwałość podczas badań. Informacje 
podawane potencjalnym uczestnikom badań oraz sposób ich przedstawienia powinny 
zaspokajać potrzeby osób, które rozważają uczestnictwo w badaniu. Określone populacje 
pacjentów mogą mieć różne potrzeby. Informacje powinny być przedstawione w prostej 
formie i uzupełnione bardziej szczegółowymi informacjami naukowymi dla tych osób, które 
chciałyby mieć do nich dostęp. Informacje powinny być dostępne w każdym momencie 
podczas badania.
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UZASADNIENIE

Wśród zainteresowanych stron panuje powszechna zgoda co do pilnej potrzeby zmiany 
obecnego prawodawstwa dotyczącego badań klinicznych. W ciągu ostatnich kilku lat 
poważnie obniżyła się liczba badań klinicznych prowadzonych w Europie, co przynajmniej 
częściowo jest wynikiem niektórych środków określonych w dyrektywie w sprawie badań 
klinicznych. W latach 2007–2011 liczba badań prowadzonych w Unii Europejskiej obniżyła 
się o 25%, a wiele z nich przeniesiono na rynki wschodzące. Ma to nie tylko poważne 
konsekwencje gospodarcze, lecz także utrudnia postęp medycyny, co działa na szkodę 
pacjentów. Europa musi być konkurencyjna i dla przedsiębiorstw farmaceutycznych musi być 
miejscem atrakcyjnym do prowadzenia badań, a równocześnie musi wspierać badania 
akademickie i zachęcać do rozwoju leków na rzadkie choroby. Jednocześnie Europa powinna 
zajmować czołową pozycję na świecie, jeśli chodzi zarówno o bezpieczeństwo pacjentów, jak 
i przejrzystość, w interesie zaufania publicznego i dobrej nauki.

Rozporządzenie w porównaniu z dyrektywą

Jednym z głównych problemów związanych z obowiązującą dyrektywą jest właśnie jej forma 
prawna, tj. fakt, że jest to dyrektywa. Zlepek różnie wdrażanych przepisów prawnych w UE 
spowodował, że prowadzenie badań transgranicznych stało się trudne i kosztowne. Z tego 
powodu sprawozdawczyni zdecydowanie popiera wniosek Komisji dotyczący 
rozporządzenia, który zapewni spójność stosowania w całej UE. Będzie to szczególnie 
korzystne dla osób zajmujących się rzadkimi chorobami, w przypadku których niewielkie 
populacje pacjentów oznaczają konieczność działania na skalę transgraniczną.

Terminy zatwierdzania

Komisja jest ambitna i wiele wymaga od organów regulacyjnych, komitetów etyki i 
sponsorów. Jednym z ważniejszych problemów związanych z obecną dyrektywą są długie 
terminy zatwierdzania, co podnosi koszty prowadzenia badań w Europie. Terminy są ambitne, 
lecz osiągalne, a ponadto są oparte na aktualnych najlepszych praktykach w UE. Koncepcja
automatycznego zatwierdzenia stworzy dla osób wydających pozwolenia na badania 
rzeczywistą zachętę do dokonywania tego w terminie. Wiele państw członkowskich będzie 
chciało zmienić to podejście, w związku z czym sprawozdawczyni radzi Parlamentowi, aby 
poparł propozycję Komisji dotyczącą terminów zatwierdzania.

Ograniczenie biurokracji

We wniosku Komisji zawarto wiele środków służących do ograniczenia biurokracji, a jedną z 
najbardziej pozytywnych koncepcji jest portal UE. Oznacza to, że sponsorzy będą musieli 
złożyć tylko jeden, ujednolicony wniosek o zatwierdzenie, niezależnie od miejsca w UE, w 
którym prowadzone będzie badanie, i od tego, czy będzie ono prowadzone w jednym 
państwie czy w wielu państwach. Innym nowym środkiem, który sprawozdawczyni przyjmuje 
z zadowoleniem, jest koncepcja „badania o niskim stopniu interwencji”, która znacznie 
ograniczy biurokrację w przypadku prostszych, mniej ryzykownych badań. Wspomniane 
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ograniczenie biurokracji jest istotne, lecz we wszystkich aspektach badania klinicznego 
głównym priorytetem powinno być zawsze bezpieczeństwo i dobro pacjentów.

Definicje

Komisja zaproponowała nadrzędną definicję „badań biomedycznych”, których węziej 
zdefiniowaną podgrupę stanowią „badania kliniczne”. Chociaż koncepcja leżąca u podłoża 
tych definicji jest zrozumiała, nadanie tym dwóm terminom różnych znaczeń spowodowało 
dezorientację zainteresowanych stron, ponieważ w wytycznych międzynarodowych terminy 
te są stosowane wymiennie. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje zmianę definicji 
„badania biomedycznego” na „badanie odnoszące się do produktu leczniczego”.

Komitety etyki

Komisja usiłowała uniknąć kwestii komitetów etyki ze względu na ich różnorodność w 
Europie. Chociaż sprawozdawczyni zgadza się, że na szczeblu UE przepisy dotyczące 
konkretnego sposobu działania komitetów etyki nie powinny być zbyt rygorystyczne, jest 
zdania, że istotne jest sprecyzowanie, że komitety etyki mają do odegrania ważną rolę w 
wydawaniu pozwoleń na badania oraz gwarantowaniu bezpieczeństwa i dobra pacjentów.
Sprawozdawczyni proponuje również, aby Komisja utworzyła platformę, na której komitety 
etyki z całej Europy mogłyby omawiać stosowane przez siebie sposoby wydawania pozwoleń 
na badania kliniczne oraz uczyć się współpracować i wymieniać najlepsze praktyki. Jeżeli 
komitety etyki będą mogły wspólnie znaleźć zharmonizowany sposób działania, zarówno 
sponsorzy, jak i pacjenci będą lepiej poinformowani o tym, czego mogą oczekiwać.

Krajowy system odszkodowawczy

Sprawozdawczyni w pełni popiera propozycję Komisji dotyczącą utworzenia krajowych 
systemów odszkodowawczych. Obecnie koszty ubezpieczenia w przypadku niektórych badań 
są zawrotne, co może zniechęcać wielu sponsorów do ich prowadzenia. Często to właśnie 
koszty badań akademickich, zwłaszcza nad rzadkimi chorobami, są zbyt wysokie ze względu 
na wysokie koszty ubezpieczenia. Należy zachęcać do prowadzenia tego rodzaju badań i je 
wspierać, w związku z czym system odszkodowawczy byłby tak istotny. Obecnie znaczna 
ilość środków publicznych zainwestowanych w badania medyczne jest następnie 
wydatkowana na składki ubezpieczeniowe. Koszty bieżące systemu odszkodowawczego 
byłyby stosunkowo niewielkie dla państw członkowskich, a w Danii i innych krajach istnieją 
dobre przykłady wskazujące, jak taki system może działać.

Przydatność badań

Obecnie wiele badań prowadzi się na populacjach pacjentów, które nie muszą odzwierciedlać 
różnorodności grupy osób, które będą stosować lek. Na przykład w badaniach często 
niedostatecznie reprezentowane są kobiety, co oznacza, że dostępnych jest mniej danych 
dotyczących konkretnego wpływu leków na kobiety. Innym przykładem byłyby badania 
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wykluczające osoby starsze, które mają więcej współwystępujących schorzeń i komplikacji.
Sprawozdawczyni przedstawiła kilka propozycji dotyczących zwiększenia przydatności badań 
klinicznych dla populacji pacjentów.

Zaangażowanie pacjentów

Komisja zaproponowała zaangażowanie pacjentów w ocenę badań klinicznych, co 
sprawozdawczyni całkowicie popiera. Przecież to pacjenci będą ponosić potencjalne ryzyko 
badania i czerpać potencjalne korzyści. Sprawozdawczyni chciałaby podkreślić, że pacjenci ci 
powinni być doświadczeni i znać się na tych zagadnieniach, a ich zaangażowania nie należy 
postrzegać jako udziału pozornego.

Badania w krajach rozwijających się

Coraz więcej badań klinicznych prowadzi się w krajach rozwijających się, co stwarza pewne 
problemy etyczne. We wniosku Komisji zawarto kilka środków dotyczących tej kwestii, co 
sprawozdawczyni popiera. Po pierwsze, przepis stanowiący, że jeżeli sponsor chce 
wykorzystać dane z badania klinicznego przeprowadzonego poza UE, badanie musiało być 
zgodne z normami równoważnymi do norm określonych w prawodawstwie UE, z tym że 
przepis ten należałoby rozszerzyć o międzynarodowe wytyczne dotyczące etyki. Oprócz tego 
uwzględniono przepis stanowiący, że urzędnicy Komisji prowadzą inspekcje ram 
regulacyjnych w państwach trzecich i upewniają się, że istnieją w nich mechanizmy 
gwarantujące taki sam poziom bezpieczeństwa i dobra pacjentów.

Przejrzystość

Jednym z ważniejszych problemów jest obecnie brak przejrzystości wyników badań 
klinicznych. Zmniejszyło to zaufanie opinii publicznej do badań i wynikających z nich 
ustaleń. Niezależni pracownicy akademiccy często mają trudności w uzyskaniu danych 
potrzebnych im do weryfikacji wyników badań i przeprowadzenia systematycznych 
przeglądów, a wiele danych jest niejawnych. Wiadomo również, że w razie niepowodzenia 
badań wyniki często nie są publikowane lub nie są wcale udostępniane. Badania mogą być 
prowadzone wielokrotnie przed podaniem do wiadomości publicznej, że są one nieskuteczne 
lub nawet niebezpieczne. Komisja proponuje istotne dalsze działania, jeśli chodzi o 
przejrzystość, ponieważ proponuje utworzenie publicznie dostępnej bazy danych UE 
dotyczącej badań klinicznych, w której będą przechowywane informacje na temat wszystkich 
badań, niezależnie od tego, czy zakończyły się one powodzeniem czy nie. Sprawozdawczyni 
jest jednak zdania, że proste streszczenie wyników od sponsora nie jest wystarczające, 
ponieważ może ono być nieobiektywne i wprowadzające w błąd.

– Sprawozdanie z badania biomedycznego

Sprawozdawczyni zaleca zatem, aby sponsorzy musieli publikować pełne sprawozdanie z 
badania biomedycznego w bazie danych UE. Sprawozdanie z badania biomedycznego jest już 
ogólnie przyjętą wytyczną międzynarodową i zawiera szczegółowe informacje na temat 
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sposobu przeprowadzenia badania oraz wynikających z niego ustaleń. Wielu sponsorów już 
przygotowuje te sprawozdania, które są przedkładane organom regulacyjnym przy składaniu
wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Zawiera ono uproszczone streszczenie, 
lecz także znacznie pełniejsze wyniki, które mogą zostać przeanalizowane i sprawdzone przez 
niezależnych badaczy. Niewątpliwie pacjenci decydują o udziale w badaniu w celu pomocy w 
rozwoju medycyny dla własnej korzyści i korzyści innych pacjentów znajdujących się w ich 
sytuacji, a nie w celu pomocy określonemu przedsiębiorstwu. Wymiana większej wiedzy na 
temat wyników badań spowoduje nie tylko wzrost zaufania do medycyny, lecz także 
przyspieszy rozwój sposobów leczenia ratujących życie. Nie będzie ona stanowić zagrożenia 
dla ochrony danych, ponieważ dane wszystkich pacjentów będą anonimowe. Informacje 
objęte faktyczną tajemnicą handlową będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
dotyczącymi dostępu do dokumentów.

– Kary za opóźnienia w przedkładaniu

Sprawozdawczyni proponuje ponadto, aby państwa członkowskie nakładały grzywny na 
sponsorów, którzy nie wypełniają swoich obowiązków w zakresie przejrzystości.
Sprawozdawczyni popiera proponowany przez Komisję okres jednego roku, w którym 
sponsorzy muszą przekazać wszystkie informacje do bazy danych i który jest całkowicie 
wystarczający na przygotowanie niezbędnych danych. Sponsorzy, którzy nie spełniają tego 
wymogu, powinni podlegać karze.

– Podstawowa dokumentacja

Komisja zaproponowała, aby sponsorzy archiwizowali podstawową dokumentację badania 
klinicznego przez co najmniej pięć lat. Sprawozdawczyni jest zdania, że okres ten jest 
niewystarczający. Jeżeli wobec sponsora zostanie wszczęte dochodzenie w sprawie 
niewłaściwego postępowania, podstawowa dokumentacja badania klinicznego miałaby istotne 
znaczenie. Sprawozdawczyni zaproponowała zatem, aby podstawową dokumentację 
archiwizowano przez czas nieokreślony, chyba że przepisy krajowe stanowią inaczej. W razie 
konieczności dokumentację podstawową można przechowywać w bazie danych UE.


