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PR_COD_1amCom

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Spremembe osnutka akta

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo k 
osnutku akta označeno s krepkim poševnim tiskom. Besedilo, zapisano v 
navadnem poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del 
osnutka akta s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni različici). 
O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.

Glava vsakega predloga spremembe k obstoječemu aktu, ki se ga želi 
spremeniti z osnutkom akta, vsebuje še tretjo in četrto vrstico. Tretja vrstica 
navaja obstoječi akt, četrta pa zadevno določbo tega akta. Besedilo, ki 
povzema določbo obstoječega akta, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem 
ko v osnutku akta ni bila spremenjena, je označeno s krepkim tiskom. 
Morebitni izbrisi tovrstnega besedila so označeni z  [...].
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kliničnem preskušanju zdravil za 
uporabo v humani medicini in razveljavitvi Direktive 2001/20/ES
(COM(2012)0369 – C7-0194/2012 – 2012/0192(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0369),

– ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 114 in 168(4) Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0194/2012),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. decembra 
20121,

– ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko ter Odbora za notranji trg in varstvo 
potrošnikov (A7-0000/2013),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Predlog uredbe
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba (1) Pri kliničnem preskušanju bi bilo treba 

                                               
1 UL C ... / Še ni objavljeno v Uradnem listu.
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zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice, pridobljeni podatki pa bi 
morali biti zanesljivi in ponovljivi.

zagotoviti varnost udeležencev in zaščititi 
njihove pravice ter dobrobit, pridobljeni 
podatki pa bi morali biti zanesljivi in 
ponovljivi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko 6 Helsinške deklaracije Svetovnega zdravniškega združenja in členom 28(2) 
tega predloga mora imeti dobrobit posameznega udeleženca v raziskavi prednost pred vsemi 
drugimi interesi. Zato je treba v tej zakonodaji bolj poudariti dobrobit udeležencev.

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe
Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev.

(2) Zaradi zagotavljanja neodvisnega 
nadzora nad upoštevanjem teh načel bi 
morala biti za klinično preskušanje 
potrebna predhodna odobritev in 
predhodna odobritev odbora za etična 
vprašanja.

Or. en

Obrazložitev

Predhodna odobritev odbora za etična vprašanja je nujni pogoj za vsako klinično 
preskušanje. Skladno s Helsinško deklaracijo se raziskave na udeležencu opravijo le, če je 
raziskovalni projekt po multidisciplinarnem pregledu njegove etične sprejemljivosti odobril 
pristojni organ. 

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. To 
sodelovanje ne bi smelo vključevati

(6) Zadevne države članice bi morale 
sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. To 
sodelovanje lahko izključuje značilno
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značilno nacionalnih in etičnih vidikov 
kliničnega preskušanja, kot je na primer 
prostovoljna privolitev po poučitvi.

nacionalne vidike.

Or. en

Obrazložitev

Države članice bi se morale prosto odločati glede področij, na katerih bi oziroma ne bi želele 
sodelovati. Upoštevajoč vse večjo mobilnost ljudi med državami članicami EU ter čezmejno 
zdravstveno varstvo, bi bilo treba države članice spodbujati, naj izmenjujejo mnenja in 
sodelujejo tudi glede etičnih vidikov kliničnih preskušanj, vključno s prostovoljno privolitvijo 
po poučitvi.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe
Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(7) Postopek bi moral biti prilagodljiv in 
učinkovit, da bi se preprečile upravne 
zamude pri začetku kliničnega preskušanja.

(7) Postopek bi moral biti prilagodljiv in 
učinkovit, da bi se preprečile upravne 
zamude pri začetku kliničnega preskušanja  
Pravice, varnost in dobrobit posameznega 
udeleženca v raziskavi morajo imeti 
prednost pred vsemi drugimi interesi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu  točko 6 Helsinške deklaracije in členom 28(2) tega predloga.

Predlog spremembe 5

Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
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številne vidike, tudi to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet.

številne vidike, tudi zagotovitev, da 
skupina udeležencev, ki sodeluje pri 
preskušanju, predstavlja populacijo, ki bo 
zdravljena, ter to, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za dajanje zdravil v 
promet. Da bi bilo klinično preskušanje 
relevantno, bi moral sponzor, kadar je 
mogoče, zagotoviti sistematičen pregled 
obstoječih podatkov o zdravilih v 
preskušanju. 

Or. en

Obrazložitev

Klinična preskušanja bi moraai odražati ciljne skupine prebivalstva ter biti uravnoteženi po 
spolu in starosti, s čemer bi zagotovili, da bo varnost in učinkovitost zdravil skrbno ocenjena 
glede na skupine prebivalstva, ki bodo nazadnje z njimi zdravljene. To je v skladu s točko 5 
Helsinške deklaracije. Zaradi dodatnega jamstva glede relevantnosti preskušanja in 
zagotovitve, da na udeležencih niso bili opravljeni nepotrebni preskusi, bi moral sponzor 
pregledati informacije na zdravilih v preskušanju in jih navesti v svoji vlogi. 

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Nekateri vidiki v vlogi za klinično 
preskušanje se nanašajo značilno 
nacionalna vprašanja ali etične vidike 
kliničnega preskušanja. Teh vprašanj se 
ne bi smelo ocenjevati v sodelovanju z 
vsemi zadevnimi državami članicami.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Povezano s predlogom spremembe k uvodni izjavi 6. Države članice bi se morale prosto 
odločati glede področij, na katerih bi oziroma ne bi želele sodelovati. Upoštevajoč vse večjo 
mobilnost ljudi med državami članicami EU ter čezmejno zdravstveno varstvo, bi bilo treba 
države članice spodbujati, naj izmenjujejo mnenja in sodelujejo tudi glede etičnih vidikov 
kliničnih preskušanj, vključno s prostovoljno privolitvijo po poučitvi.
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Predlog spremembe 7

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ta odločitev 
pa je stvar notranje organizacije vsake 
države članice. Države članice bi morale 
pri določanju ustreznega organa ali 
organov zagotoviti sodelovanje 
nestrokovnjakov in pacientov. Zagotoviti 
bi morale tudi potrebno strokovno znanje.
V vsakem primeru in v skladu z 
mednarodnimi smernicami pa bi vlogo 
moralo skupaj ocenjevati ustrezno število 
oseb, ki imajo skupaj potrebne 
kvalifikacije in izkušnje. Osebe, ki 
ocenjujejo vlogo, bi morale biti neodvisne 
od sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
preskušanje, in vključenih raziskovalcev 
ter tudi v drugih pogledih nepristranske.

(14) Zato bi morala zadevna država članica 
sama določiti ustrezen organ ali organe, ki 
bodo sodelovali pri tej oceni. Ta odločitev 
pa je stvar notranje organizacije vsake 
države članice. Države članice bi morale 
pri določanju ustreznega organa ali 
organov zagotoviti sodelovanje
neodvisnega odbora za etična vprašanja, 
ki bi vključeval zdravstveno osebje,
nestrokovnjakov in pacientov ali 
predstavnikov pacientov. Zagotoviti bi 
morale tudi potrebno strokovno znanje. V 
vsakem primeru in v skladu z 
mednarodnimi smernicami pa bi vlogo 
moralo skupaj ocenjevati ustrezno število 
oseb, ki imajo skupaj potrebne 
kvalifikacije in izkušnje. Osebe, ki 
ocenjujejo vlogo, bi morale biti neodvisne 
od sponzorja, ustanove, v kateri poteka 
preskušanje, in vključenih raziskovalcev 
ter tudi v drugih pogledih nepristranske.

Or. en

Obrazložitev

V skladu točko 15 Helsinške deklaracije mora biti v postopek ocenjevanja vključen odbor za 
etična vprašanja. Predlog Komisije je glede tega preveč nejasen. 

Predlog spremembe 8

Predlog uredbe
Uvodna izjava 14 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(14a) Postopek etičnega pregleda se zdaj 
po državah članicah zelo razlikuje, saj so 
pri njem pogosto udeleženi različni organi 
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na nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
ter številni postopki, ki vodijo v različne 
ocene. Od tu izvirajo zamude in 
razdrobljenost. Postopke in načela etičnih 
pregledov bi bilo treba v interesu 
evropskih pacientov in javnega zdravja 
bolje harmonizirati, in sicer z izmenjavo 
najboljših praks med odbori za etična 
vprašanja. Komisija bi zato morala 
omogočiti sodelovanje teh odborov. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi vnesla več jasnosti in skladnosti v etični pregled kliničnih preskušanj, ne da bi ob tem 
vsilila breme polne harmonizacije, bi morala Komisija vzpostaviti platformo za spodbujanje 
sodelovanja in izmenjavo najboljših praks med odbori za etična vprašanja. Udeležba pri njej 
bi bila prostovoljna.

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe
Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(16) Sponzor bi moral imeti možnost 
umika vloge za odobritev kliničnega 
preskušanja. Zaradi zagotavljanja 
zanesljivosti postopka odobritve pa bi bilo 
treba vlogo za odobritev kliničnega 
preskušanja umakniti samo za celotno 
klinično preskušanje. Sponzor bi moral po 
umiku vloge imeti možnost oddaje nove 
vloge za odobritev kliničnega preskušanja.

(16) Sponzor bi moral imeti možnost 
umika vloge za odobritev kliničnega 
preskušanja. Zaradi zagotavljanja 
zanesljivosti postopka odobritve pa bi bilo 
treba vlogo za odobritev kliničnega 
preskušanja umakniti samo za celotno 
klinično preskušanje. Razlog za umik bi 
bilo treba sporočiti prek portala EU.
Sponzor bi moral po umiku vloge imeti 
možnost oddaje nove vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja, vendar le če nova 
vloga vsebuje pojasnila glede morebitnih 
prejšnjih umikov.

Or. en

Obrazložitev

Zahtevati bi bilo treba, da sponzorji podajo utemeljitev za sklep o umiku vloge. S tem bi 
zagotovili učinkovitost in preglednost, okrepili izmenjavo informacij med državami članicami, 
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sponzorjem pa preprečili, da bi drugje iskali ugodnejše ponudbe glede odobritve kliničnih 
preskušanj. Zahteva bi bila usklajena tudi z novo zakonodajo o farmakovigilanci (Direktiva 
št. 2010/84/EU in Uredba št. 1235/2010), ki zahteva, da morajo imetniki dovoljenja za promet 
organe obveščati o razlogih za umik izdelkov s trga.

Predlog spremembe 10

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Zaradi povečanja preglednosti na 
področju kliničnih preskušanj bi morali 
podatki o kliničnem preskušanju, ki so 
priloženi vlogi za odobritev kliničnega 
preskušanja, temeljiti samo na podatkih 
kliničnih preskušanjih iz javno dostopne 
zbirke podatkov.

(20) Zaradi povečanja preglednosti na 
področju kliničnih preskušanj bi morali 
podatki o kliničnem preskušanju, ki so 
priloženi vlogi za odobritev kliničnega 
preskušanja, temeljiti samo na podatkih 
kliničnih preskušanjih iz javno dostopne 
zbirke podatkov. Podatke o kliničnem 
preskušanju, ki temeljijo na kliničnih 
preskusih, opravljenih pred datumom 
začetka veljavnosti te uredbe, bi bilo treba 
zabeležiti v javni register, ki je eden od 
glavnih ali pridruženih registrov sistema 
mednarodnih registrov kliničnih 
preskušanj Svetovne zdravstvene 
organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Klinična preskušanja, opravljena v okviru starih preskušanj, so še lahko pomembna; zaradi 
zanesljivosti podatkov, ki izhajajo iz starejših preskusov, je treba spodbujati njihovo 
registracijo. Med vire podatkov bi bilo treba vključiti tudi Clinicaltrials.gov, ki ni eden od 
glavnih, temveč eden od pridruženih registrov v sistemu mednarodnih registrov kliničnih 
preskušanj Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20a) Po pridobitvi dovoljenja za promet 
podatki o klinični preskušnjah ne bi smeli 
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veljati za poslovno zaupne.

Or. en

Obrazložitev

Po pridobitvi dovoljenja za promet na podlagi klinični preskusov bi morali biti podatki, 
pridobljeni med izvajanjem kliničnega preskušanja, zaradi preglednosti v celoti dostopni.

Predlog spremembe 12

Predlog uredbe
Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi. 
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Pravila za 
določitev zakonitega zastopnika oseb, ki 
niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

(22) V Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah sta priznana človekovo 
dostojanstvo in pravica do osebne 
celovitosti. Listina zlasti določa, da se 
nobene intervencije na področju biologije 
in medicine ne sme izvesti brez svobodne 
in prostovoljne privolitve po poučitvi. 
Direktiva 2001/20/ES vključuje obsežen 
sklop pravil za zaščito udeležencev. Ta 
pravila bi bilo treba ohraniti. Udeleženci iz 
občutljivejših skupin prebivalstva, kot so 
osebe, ki niso sposobne odločati o sebi, 
mladoletniki ali druge občutljivejše osebe, 
zahtevajo dodatne varstvene ukrepe.
Pravila za določitev zakonitega zastopnika 
oseb, ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov se v državah članicah 
razlikujejo. Zato bi morale države članice 
same določiti zakonitega zastopnika oseb, 
ki niso sposobne odločati o sebi, in 
mladoletnikov.

Or. en

Obrazložitev

Najbolj občutljivi udeleženci preskušanj potrebujejo dodatne varstvene ukrepe. 
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Predlog spremembe 13

Predlog uredbe
Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih. 
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah.

(24) V skladu z mednarodnimi smernicami 
bi moral udeleženec svobodno in 
prostovoljno privolitev po poučitvi dati v 
pisni obliki, razen v izjemnih primerih.  
Privolitev bi morala temeljiti na jasnih, 
ustreznih in udeležencu razumljivih 
informacijah. Če je mogoče, bi bilo treba 
to informacijo dati v ustni obliki, pri 
čemer bi moral imeti udeleženec možnost 
postavljati vprašanja, zagotoviti pa bi mu 
morali tudi celovite pisne informacije, ki 
bi jih lahko obdržal. Udeleženec bi moral 
imeti na voljo dovolj časa, da bi lahko 
razmislil o svoji odločitvi.

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušnjah, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med preskušnjami. 
Informacije, ki jih prejmejo potencialni udeleženci preskusov, ter način njihove predstavitve 
bi morali izpolnjevati potrebe po informacijah, ki jih imajo ljudje, ki razmišljajo o 
sodelovanju pri preskusih. Posebne skupine pacientov lahko imajo drugačne potrebe. 
Informacije bi bilo treba zagotoviti v preprosti obliki, celovitejši znanstveni podatki pa bi 
morali biti na voljo za tiste, ki želijo do njih dostopati. Informacije bi morale biti na voljo med 
celotnim trajanjem preskušanja.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe
Uvodna izjava 52

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. V 
podatkovni zbirki se ne bi smeli hranili 
nobeni osebni podatki udeležencev v 
kliničnem preskušanju. Informacije v 

(52) Podatkovna zbirka bi morala 
vsebovati vse relevantne informacije v 
zvezi s kliničnim preskušanjem. Vsa 
klinična preskušanja bi bilo treba pred 
njihovim začetkom zabeležiti v 
podatkovno zbirko. V podatkovni zbirki bi 
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podatkovni zbirki bi morale biti javne, 
razen če ni zaradi posebnih razlogov 
potrebno, da se določene informacije ne 
objavijo zaradi zaščite pravice 
posameznika do zasebnega življenja in 
pravice do varstva osebnih podatkov, ki sta 
zagotovljeni v členih 7 in 8 Listine 
Evropske unije o temeljnih pravicah.

morala biti zabeležena tudi datuma 
začetka in konca pridobivanja 
udeležencev. V podatkovni zbirki se ne bi 
smeli hranili nobeni osebni podatki 
udeležencev v kliničnem preskušanju. 
Informacije v podatkovni zbirki bi morale 
biti javne, razen če ni zaradi posebnih 
razlogov potrebno, da se določene 
informacije ne objavijo zaradi zaščite 
pravice posameznika do zasebnega 
življenja in pravice do varstva osebnih 
podatkov, ki sta zagotovljeni v členih 7 in 
8 Listine Evropske unije o temeljnih 
pravicah.

Or. en

Obrazložitev

Informacije o začetku in koncu pridobivanja udeležencev bi morale biti dostopne, tako da bi 
lahko pacienti z lahkoto preverili, katera preskušanja so jim na voljo.

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 – uvodno besedilo 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1) „klinična študija“: katera koli raziskava 
na ljudeh, namenjena:

(1) „študija v zvezi z zdravili“: katera koli 
raziskava na ljudeh, namenjena:

(Horizontalni predlog spremembe, ki velja 
za celotno besedilo. Če bo sprejet, bodo 
potrebne ustrezne spremembe).

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije glede opredelitve „klinične študije“ je pri interesnih skupinah povzročil 
zmedo, saj sta izraza „klinična študija“ in „klinično preskušanje“ po mednarodnih smernicah 
zamenljiva.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v skladu s protokolom klinične študije 
se zdravila v preskušanju ne uporabljajo v 
skladu s pogoji dovoljenja za promet z 
zdravili v zadevni državi članici;

(b) v skladu s protokolom klinične študije 
se zdravila v preskušanju ne uporabljajo v 
skladu s pogoji dovoljenja za promet z 
zdravili v zadevni državi članici, njihova 
uporaba pa ni v skladu z normalno 
klinično prakso.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev besedila. Mnogi standardni protokoli zdravljenja uporabljajo zdravila zunaj 
njihovega dovoljenja za promet, zato je treba pojasniti, da študije, ki zbirajo podatke o 
standardni neodobreni uporabi zdravil, ne veljajo za klinična preskušanja.

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 2 – točka 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) v skladu s protokolom kliničnega 
preskušanja se zdravila v preskušanju 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja za 
promet z zdravili ali pa je njihova uporaba 
del običajnega zdravljenja v kateri koli 
zadevni državi članici;

(b) v skladu s protokolom kliničnega 
preskušanja se zdravila v preskušanju 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja za 
promet z zdravili v kateri koli zadevni 
državi članici ali je, kadar je uporaba 
zdravila zunaj pogojev dovoljenja za 
promet, njihova uporaba podprta z 
zadostnimi objavljenimi dokazi in/ali 
smernicami glede običajnega zdravljenja;

Or. en

Obrazložitev

Standardna praksa je, da se zdravila, uporabljena za zdravljenje številnih redkih bolezni, 
skoraj vedno uporabljajo zunaj njihovega dovoljenja za promet. Da bi se izognili temeljnim 
razlikam med državami članicami pri uporabi opredelitve kliničnega preskušanja z 
minimalno intervencijo, ki vključuje neodobreno uporabo, je treba opredeliti sprejemljivo 
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raven dokazov; in če je namen kliničnega preskušanja le primerjava pristopov standardnih 
praks zdravljenja, bi bilo treba preskus ne glede na to, ali se zdravila uporabljajo 
neodobreno, uvrstiti pod kategorijo kliničnega preskušanja z minimalno intervencijo.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 2 – pododstavek 3 – točka 2 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Klinična preskušanja z minimalno 
intervencijo lahko vključujejo dajanje 
placeba, kadar uporaba placeba ne 
pomeni več kot minimalno dodatno 
tveganje za varnost ali dobrobit 
udeležencev v primerjavi z normalno 
klinično prakso.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da je klinično preskušanje, kadar se uporablja placebo, še v 
skladu z opredelitvijo kliničnega preskušanja z minimalno intervencijo, ne da bi s tem 
povečali tveganje za udeležence preskusa. 

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 – točka 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(10a) „odbor za etična vprašanja“: 
neodvisen organ v državi članici, ki ga 
sestavljajo poklicni strokovnjaki, 
nestrokovnjaki in vsaj en izkušen, dobro 
obveščen pacient ali predstavnik 
pacientov, njegova odgovornost pa je, da 
varuje pravice, varnost in dobrobit 
udeležencev ter da daje javna zagotovila 
za tako varstvo.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu točko 15 Helsinške deklaracije mora biti v postopek ocenjevanja vključen odbor za 
etična vprašanja.  Predlog Komisije je glede tega preveč nejasen.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 2 – točka 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(19) „prostovoljna privolitev po poučitvi“: 
postopek, pri katerem udeleženec 
prostovoljno potrdi svojo pripravljenost za 
sodelovanje v določenem kliničnem 
preskušanju, potem ko je bil obveščen o 
vseh vidikih preskušanja, ki so pomembni 
pri njegovi odločitvi za sodelovanje;

(19) „prostovoljna privolitev po poučitvi“: 
„prostovoljna privolitev po poučitvi“: 
postopek, pri katerem udeleženec 
svobodno in prostovoljno potrdi svojo 
pripravljenost za sodelovanje v določenem 
kliničnem preskušanju, potem ko je bil 
obveščen o vseh vidikih preskušanja, ki so 
pomembni pri njegovi odločitvi za 
sodelovanje;

Or. en

Obrazložitev

V skladu  točko 24 Helsinške deklaracije in členom 29 te uredbe, je treba privolitev po 
poučitvi dati svobodno.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe
 Člen 2 – odstavek 2 – točka 30 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(30a) „poročilo o kliničnih študijah“; 
poročilo, ki vsebuje celotni protokol in vse 
njegove naknadne spremembe in datume, 
načrt statistične analize, povzetek 
podatkov o učinkovitosti in varnosti za vse 
izide, ter anonimizirane podatke o 
posameznih pacientih v obliki tabel ali
seznamov, v skladu s smernicami 
Mednarodne konference za usklajevanje 
tehničnih zahtev za registracijo zdravil za 
uporabo v humani medicini o strukturi in 
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vsebini poročil o kliničnih študijah (ICH 
E3).

Or. en

Obrazložitev
Uvedba poročila o kliničnih študijah je v interesu večje preglednosti. Gre za mednarodno 
sprejete smernice za pripravo podrobnega opisa kliničnega preskušanja in njegovih 
rezultatov. Te bodo sponzorjem pomagale zagotoviti harmonizirane informacije in povečati 
preglednost, saj se bo količina podatkov, ki so na voljo javnosti in neodvisnim raziskovalcem, 
zelo povečala. 

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe
 Odstavek 3 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– bodo podatki iz kliničnega preskušanja 
zanesljivi in ponovljivi.

– bodo podatki iz kliničnega preskušanja 
zanesljivi, ponovljivi in pomembni.

Or. en

Obrazložitev

Klinična preskušanja bi smeli opravljati le, če so rezultati pomembni za izboljšanje 
preprečevanja in zdravljenja bolezni. V skladu s členom 6 je pomen preskušanja je eno od 
meril za ocenjevanje, zato bi ga morali vključiti v splošna načela kliničnih preskušanj.

Predlog spremembe 23

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) pričakovanih koristi pri zdravljenju in
koristi za javno zdravje, pri čemer se 
upoštevajo:

(i) pričakovanih koristi pri zdravljenju,
koristi za javno zdravje in koristi za 
kakovost življenja, pri čemer se 
upoštevajo:

Or. en
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Obrazložitev

V oceni v delu I mora država članica poročevalka po presojanju različnih dejavnikov oceniti 
vlogo za klinično preskušanje glede na pričakovane koristi za kakovost življenja pacientov.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– pomen kliničnega preskušanja ob 
upoštevanju trenutnih znanstvenih 
spoznanj in dejstva, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za promet z zdravili;

– pomen kliničnega preskušanja ob
zagotavljanju, da skupine udeležencev, ki 
sodelujejo v preskušanjih, predstavljajo
populacijo, ki bo zdravljena, ter ob
upoštevanju trenutnih znanstvenih 
spoznanj in dejstva, ali so klinično 
preskušanje priporočili ali zahtevali 
regulativni organi, pristojni za ocenjevanje 
in izdajo dovoljenj za promet z zdravili;

Or. en

Obrazložitev

Klinična preskušanja bi morala odražati ciljne skupine prebivalstva ter biti uravnotežena po 
spolu in starosti, s čimer bi zagotovili, da bo varnost in učinkovitost zdravil skrbno ocenjena 
glede na skupine prebivalstva, ki bodo z njimi nazadnje zdravljene. To bi bilo treba oceniti, ko 
se presoja o pomenu preskušanja. 

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka i – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ob upoštevanju 
statistične obdelave, načrtovanja 
preskušanja in metodologije (vključno z 
velikostjo vzorca in randomizacijo, 
primerjalnim zdravilom in merili 
učinkovitosti);

– zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ob upoštevanju 
statistične obdelave, načrtovanja 
preskušanja in metodologije (vključno z 
velikostjo vzorca, ki omogoča 
stratificirano analizo po starosti in spolu 
in randomizacijo, primerjalnim zdravilom 
in merili učinkovitosti);
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Or. en

Obrazložitev

Podatki, pridobljeni pri kliničnem preskušanju, se štejejo za zanesljive in ponovljive le, če 
ustrezno odražajo skupine prebivalstva (npr. ženske, starejše), ki bi lahko uporabljale izdelek, 
ki je predmet preskušanja.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka ii – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

tveganje za zdravje udeleženca, ki je 
posledica zdravstvenega stanja, za 
zdravljenje katerega se zdravilo v 
preskušanju raziskuje;

tveganje za zdravje ali kakovost življenja
udeleženca, ki je posledica zdravstvenega 
stanja, za zdravljenje katerega se zdravilo v 
preskušanju raziskuje;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba tudi potencialne koristi za kakovost življenja pacienta.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(da) skladnost z zahtevami za prostovoljno 
privolitev po poučitvi iz poglavja V;

Or. en

Obrazložitev

Država članica poročevalka bi morala v delu I oceniti skladnost s temeljnimi elementi 
prostovoljne privolitve po poučitvi iz poglavja V. Posamezne države članice so sicer 
najprimernejše za odločanje o nekaterih kulturnih vidikih, vendar bi bilo treba v delu I 
upoštevati tudi temeljne elemente iz poglavja V.
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Predlog spremembe 28

Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Država članica poročevalka pravočasno 
pošlje predhodno različico dela I poročila 
o oceni zadevnim državam članicam ter, 
kjer je to primerno, navede razloge, zakaj 
nekaterih pomislekov ni vključila v 
poročilo.  

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti obveznost države članice poročevalke, da ustrezno upošteva pomisleke, ki 
jih izrazijo zadevne države članice. Odtod predlog, da država članica poročevalka pošlje 
predhodno različico dela I poročila o oceni zadevni državi članici, pri čemer tudi obrazloži, 
kako je ovrednotila te pomisleke.  

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe
 Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocena vidikov iz prvega 
pododstavka sestavlja del II poročila o 
oceni.

Ocena vidikov iz prvega pododstavka 
sestavlja del II poročila o oceni, država 
članica poročevalka pa jo vključi v 
poročilu o oceni.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev besedila.
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Predlog spremembe 30

Predlog uredbe
 Člen 9 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe, ki ocenjujejo vlogo Osebe, ki ocenjujejo vlogo (del I in II)

Or. en

Obrazložitev

Opozoriti je treba, da za osebe, ki ocenjujejo vlogo tako v delu I kot v delu II veljajo enaki 
pogoji in da pri oceni dela I sodelujejo tudi odbori za etična vprašanja.

Predlog spremembe 31

Predlog uredbe
 Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Osebe, ki ocenjujejo vlogo, bi se morale 
izreči o kakršnih koli finančnih ali 
osebnih interesih, ta podatek pa bi moral 
biti na voljo v podatkovni zbirki EU. 

Or. en

Obrazložitev

Treba je okrepiti zagotovila glede neodvisnosti oseb, ki ocenjujejo vloge.

Predlog spremembe 32

Predlog uredbe
 Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice zagotovijo, da pri oceni 
sodeluje ustrezno število oseb, ki imajo 
skupaj potrebne kvalifikacije in izkušnje.

2. Države članice zagotovijo, da pri oceni 
sodeluje ustrezno število oseb, ki imajo 
skupaj potrebne kvalifikacije in izkušnje, s 
čimer zagotovijo skladnost z zahtevami 
glede znanstvene in etične kakovosti.
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Or. en

Obrazložitev
Treba je pojasniti, da znanstvena in etična vprašanja niso razdeljena po delih I in II poročila 
o oceni.  

Predlog spremembe 33

Predlog uredbe
 Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Pri ocenjevanju se upošteva mnenje vsaj 
ene osebe, ki primarno ni znanstvenik. 
Upošteva se tudi mnenje vsaj enega 
pacienta.

3. Pri ocenjevanju se upošteva mnenje vsaj 
ene osebe, ki primarno ni znanstvenik. 
Komisija na podlagi obstoječih dobrih 
praks oblikuje smernice glede sodelovanja 
pacientov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu točko 15 Helsinške deklaracije mora biti v postopek ocenjevanja vključen odbor za 
etična vprašanja. Predlog Komisije je glede tega preveč nejasen.

Predlog spremembe 34

Predlog uredbe
 Člen 10 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Kadar so udeležencih iz drugih 
občutljivejših skupin prebivalstva, se pri 
oceni vloge za odobritev kliničnega 
preskušanja posebej upošteva izvedensko 
mnenje poklicnih strokovnjakov na 
danem področju ali opravi posvetovanja o 
kliničnih, etičnih in psihosocialnih 
problemih na tem področju. 

Or. en
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Obrazložitev

Klinično preskušanje, ki vključuje predstavnike občutljivejših skupin prebivalstva (npr. oseb z 
več boleznimi, starejših in šibkih), je potrebno za izboljšanje zdravljenja, ki jim je na voljo. To 
preskušanje bi bilo treba izvajati pod pogoji, ki udeležencem zagotavljajo najboljšo možno 
zaščito.

Predlog spremembe 35

Predlog uredbe
 Člen 12 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor lahko kadar koli do datuma ocene 
umakne vlogo. V takem primeru se lahko 
vloga umakne le za vse zadevne države 
članice.

Sponzor lahko kadar koli do datuma ocene 
umakne vlogo. V takem primeru se lahko 
vloga umakne le za vse zadevne države 
članice. Razlogi za umik se sporočijo vsem 
zadevnim državam članicam in 
posredujejo portalu EU.

Or. en

Obrazložitev

Razloge za umik bi bilo treba javno objaviti zaradi večje preglednosti. Zahteva bi bila 
usklajena tudi z novo zakonodajo o farmakovigilanci (Direktiva št. 2010/84/EU in Uredba št. 
1235/2010), ki zahteva, da morajo imetniki dovoljenja za promet organe obveščati o razlogih 
za umik izdelkov s trga.

Predlog spremembe 36

Predlog uredbe
 Člen 13 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

To poglavje ne posega v možnost 
sponzorja, da po zavrnitvi vloge za 
odobritev ali po umiku vloge ponovno 
odda vlogo za odobritev v kateri koli 
zadevni ciljni državi članici. Navedena 
vloga se šteje za novo vlogo za odobritev 
drugega kliničnega preskušanja.

To poglavje ne posega v možnost 
sponzorja, da po zavrnitvi vloge za 
odobritev ali po umiku vloge ponovno 
odda vlogo za odobritev v kateri koli 
zadevni ciljni državi članici. Navedena 
vloga se šteje za novo vlogo za odobritev 
drugega kliničnega preskušanja. V novo 
vlogo se vključi obrazložitev glede 
predhodnih vlog, ki so bile umaknjene ali 
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zavrnjene. 

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovili učinkovitost, preglednost in celovitost informacij, bi bilo treba v novo vlogo 
vključiti obrazložitev glede predhodnih vlog, ki so bile umaknjene ali zavrnjene.

Predlog spremembe 37

Predlog uredbe
 Člen 25 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) jasen opis bistvene spremembe; (b) jasen opis narave in vsebine bistvene 
spremembe ter razlogov zanjo;

Or. en

Obrazložitev

Če se pri kliničnem preskušanju izvedejo spremembe, je to treba zaradi preglednosti v celoti 
obrazložiti.

Predlog spremembe 38

Predlog uredbe
 Člen 25 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Podatki, na katere se sklicuje 
dokumentacija vloge, morajo izvirati iz 
kliničnih preskušanj, izvedenih v skladu s 
to uredbo.

4. Podatki, na katere se sklicuje 
dokumentacija vloge, morajo izvirati iz 
kliničnih preskušanj, izvedenih v skladu s 
to uredbo, ali, če so bila izvedena pred 
datumom začetka uporabe te uredbe, v 
skladu z Direktivo št. 2001/20/ES.

Or. en

Obrazložitev

Člen ne upošteva, da bi lahko predhodna preskušanja prispevala k podatkom v novih vlogah, 
ki bodo vložene pred novo uredbo.
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Predlog spremembe 39

Predlog uredbe
 Člen 25 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Če je bilo klinično preskušanje izvedeno 
zunaj Unije, mora biti v skladu z načeli, ki 
so glede pravic in varnosti udeležencev ter 
zanesljivosti in ponovljivosti podatkov iz 
kliničnega preskušanja enakovredna 
načelom iz te uredbe.

5. Če je bilo klinično preskušanje iz 
odstavka 4 izvedeno zunaj Unije, mora biti 
v skladu s to uredbo in spoštovati etična 
načela Helsinške deklaracije Svetovnega 
zdravniškega združenja ter mednarodne 
etične smernice za biomedicinske 
raziskave na ljudeh Sveta mednarodnih 
organizacij medicinskih znanosti glede 
pravic, varnosti in dobrobiti udeležencev 
ter zanesljivosti in ponovljivosti podatkov 
iz kliničnega preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Za klinična preskušanja v tretjih državah bi morali veljati isti standardi za varnost in zaščito 
pacientov kot v EU, da bosta varnost in dobrobit pacientov vedno prevladala nad vsemi 
drugimi interesi. Izraz „enakovrednost“ pušča preveč prostora za interpretacijo. Etična 
načela Helsinške deklaracije in smernice Sveta mednarodnih organizacij medicinskih 
znanosti bi morali spoštovati pri izvajanju vseh študij, tudi tistih zunaj EU.

Predlog spremembe 40

Predlog uredbe
 Člen 25 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Podatki o kliničnem preskušanju v 
dokumentaciji vloge morajo temeljiti na 
kliničnih preskušanjih, ki so bila pred 
začetkom vnesena v javni register, ki je 
glavni register sistema mednarodnih 
registrov kliničnih preskušanj Svetovne 
zdravstvene organizacije.

6. Podatki o kliničnem preskušanju, ki 
temeljijo na klinični preskušnjah, 
izvedenih od ... [datum začetka uporabe te 
uredbe] v dokumentaciji vloge morajo 
temeljiti na kliničnih preskušanjih, ki so 
bila pred začetkom vnesena v javni ali 
pridruženi register, ki je glavni register 
sistema mednarodnih registrov kliničnih 
preskušanj Svetovne zdravstvene 
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organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev, da se zahteva nanaša le na preskušanja, izvedena po začetku veljavnosti te 
uredbe. Med vire podatkov bi bilo treba vključiti tudi Clinicaltrials.gov, ki ni eden od glavnih, 
temveč eden od pridruženi register v sistemu mednarodnih registrov kliničnih preskušanj 
Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe 41

Predlog uredbe
 Člen 25 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki o kliničnem preskušanju, ki 
temeljijo na klinični preskušnjah, 
izvedenih pred ...  [datum začetka uporabe 
te uredbe] se zabeležijo v javni register, ki 
je eden od glavnih ali pridruženih 
registrov v sistemu mednarodnih registrov 
kliničnih preskušanj Svetovne zdravstvene 
organizacije.

Or. en

Obrazložitev

Klinična preskušanja, opravljena v okviru starih preskušanj, so še lahko pomembna; zaradi 
zanesljivosti podatkov, ki izhajajo iz starejših preskušanj, je treba registracijo starih 
preskušanj spodbujati.  Med vire podatkov bi bilo treba vključiti tudi Clinicaltrials.gov, ki ni 
eden od glavnih, temveč od pridruženih registrov v sistemu mednarodnih registrov kliničnih 
preskušanj Svetovne zdravstvene organizacije.

Predlog spremembe 42

Predlog uredbe
 Člen 28 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) pričakovane koristi pri zdravljenju in 
koristi za javno zdravje upravičujejo 

(a) pričakovane koristi pri zdravljenju in 
koristi za javno zdravje in kakovost 
življenja upravičujejo predvidena tveganja 
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predvidena tveganja in neprijetnosti; in neprijetnosti;

Or. en

Obrazložitev

Upoštevati bi bilo treba tudi potencialne koristi za kakovost življenja pacienta.

Predlog spremembe 43

Predlog uredbe
 Člen 28 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) je imel udeleženec ali, če ta ne more 
dati prostovoljne privolitve po poučitvi, 
njegov zakoniti zastopnik priložnost, da se 
je v predhodnem pogovoru z 
raziskovalcem ali članom raziskovalne 
skupine seznanil s cilji, tveganji in 
neprijetnostmi kliničnega preskušanja ter s 
pogoji, v katerih se bo preskušanje 
izvajalo, ter je bil obveščen o svoji pravici, 
da se lahko kadar koli brez kakršne koli 
škode umakne iz kliničnega preskušanja;

(d) je imel udeleženec ali, če ta ne more 
dati prostovoljne privolitve po poučitvi, 
njegov zakoniti zastopnik priložnost, da se 
je v predhodnem pogovoru ali drugi obliki 
stika z raziskovalcem, članom raziskovalne 
skupine ali ustrezno kvalificiranim 
posameznikom seznanil s cilji, tveganji in 
neprijetnostmi kliničnega preskušanja ter s 
pogoji, v katerih se bo preskušanje 
izvajalo, ter je bil obveščen o svoji pravici, 
da se lahko kadar koli brez kakršne koli 
škode umakne iz kliničnega preskušanja. 
Med predhodnim pogovorom ali prej 
omenjeno drugo ustrezno obliko stika se 
potencialnega udeleženca obvesti tudi o 
njegovi pravici, da udeležbo pri kliničnem 
preskušanju zavrne brez kakršne koli 
škode;

Or. en

Obrazložitev

(i) Uporaba izraza „pogovor“je problematična, saj pomeni osebno interakcijo, ki v nekaterih 
okoljih ni uresničljiva. Pridobivanje udeležencev za klinična preskušanja poteka tudi prek
dopisovanja. (ii) Poudariti je treba le, da se udeleženec ne le lahko umakne iz preskušanja, 
temveč da potencialni udeleženec lahko kadarkoli pred vključenjem/pridobivanjem 
udeležencev zavrne sodelovanje pri preskušanju brez kakršne koli škode.



PR\925718SL.doc 29/49 PE504.236v01-00

SL

Predlog spremembe 44

Predlog uredbe
 Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pravice, varnost in dobrobit udeležencev 
imajo prednost pred interesi znanosti in 
družbe.

2. Pravice, varnost in dobrobit udeležencev 
imajo prednost pred vsemi drugimi
interesi.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko 6 Helsinške deklaracije bi morali imeti interesi udeležencev prednost pred 
vsemi drugimi interesi, vključno s poslovnimi ali (osebnimi) akademskimi. 

Predlog spremembe 45

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prostovoljno napiše, datira in podpiše ter 
da prostovoljno privolitev po poučitvi, 
potem ko je bil uradno obveščen o naravi, 
pomenu, posledicah in tveganjih kliničnega 
preskušanja. Privolitev mora biti ustrezno 
dokumentirana. Kadar udeleženec ne more 
pisati, lahko v izjemnih primerih da ustno 
prostovoljno privolitev po poučitvi v 
prisotnosti vsaj ene nepristranske priče.
Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prejme izvod izjave o prostovoljni 
privolitvi po poučitvi.

1. Udeleženec ali njegov zakoniti zastopnik 
prostovoljno napiše, datira in podpiše ter 
da prostovoljno privolitev po poučitvi, 
potem ko je bil v celoti obveščen o naravi, 
pomenu, posledicah in tveganjih kliničnega 
preskušanja. Če je mogoče, se informacija 
o naravi, pomenu in posledicah 
kliničnega preskušanja ter tveganjih v 
zvezi z njim da v ustni obliki, pri čemer 
ima udeleženec možnost postavljati 
vprašanja, zagotovi pa se mu tudi celovite 
informacije, ki jih lahko obdrži; te 
informacije se mu lahko posredujejo tudi 
v pisni obliki. Privolitev mora biti ustrezno 
dokumentirana. Udeležencu se da na voljo 
dovolj časa, da razmisli o svoji odločitvi. 
Kadar udeleženec ne more pisati, lahko v 
izjemnih primerih da ustno prostovoljno 
privolitev po poučitvi v prisotnosti vsaj ene 
nepristranske priče. Udeleženec ali njegov 
zakoniti zastopnik prejme izvod izjave o 
prostovoljni privolitvi po poučitvi.



PE504.236v01-00 30/49 PR\925718SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušanjih, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med preskušanji. 
Informacije, ki jih prejmejo potencialni udeleženci preskušanj, ter način njihove predstavitve 
bi morali izpolnjevati potrebe po informacijah, ki jih imajo ljudje, ki razmišljajo o 
sodelovanju pri preskušanjih. Posebne skupine pacientov lahko imajo različne potrebe. 
Informacije bi bilo treba zagotoviti v preprosti obliki, za tiste, ki želijo do njih dostopati, pa bi 
morali biti na voljo tudi celovitejši znanstveni podatki. Informacije bi morale biti na voljo 
med celotnim trajanjem preskušanja.

Predlog spremembe 46

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Informacije v pisni obliki za pridobitev
prostovoljne privolitve udeleženca in/ali 
zakonitega zastopnika po poučitvi morajo 
biti kratke, jasne, ustrezne in razumljive 
nestrokovnjakom. Vključujejo medicinske 
in pravne informacije. Udeleženec mora 
biti obveščen o svoji pravici do preklica 
svoje prostovoljne privolitve po poučitvi.

2. Vse informacije v pisni obliki pred 
pridobitvijo prostovoljne privolitve 
udeleženca in/ali zakonitega zastopnika po 
poučitvi so kratke, jasne, ustrezne in 
razumljive nestrokovnjakom. Posebno 
pozornost je treba nameniti potrebam po 
informacijah posameznih udeležencev in 
posebnih skupin pacientov, pa tudi 
metodam za podajanje informacij. 
Vključujejo medicinske in pravne 
informacije. Udeleženec mora biti vedno
obveščen o svoji pravici do preklica svoje 
prostovoljne privolitve po poučitvi.

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušanjih, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med njimi. Informacije, ki jih 
prejmejo potencialni udeleženci preskušanj, ter način njihove predstavitve bi morali 
izpolnjevati potrebe po informacijah ljudi, ki razmišljajo o sodelovanju pri preskušanjih. 
Posebne skupine pacientov lahko imajo drugačne potrebe. Informacije bi bilo treba zagotoviti 
v preprosti obliki, za tiste, ki želijo do njih dostopati, pa bi morali biti na voljo tudi celovitejši 
znanstveni podatki. Informacije bi morale biti na voljo med celotnim trajanjem preskušanja.
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Predlog spremembe 47

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija po posvetovanju z ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi, vključno z 
organizacijami pacientov, pripravi 
smernice o informacijah za udeležence in 
potencialne udeležence preskušanj o 
prostovoljni privolitvi po preučitvi ter o 
obliki in predstavitvi teh informacij.

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušanjih, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med njimi. Informacije, ki jih 
prejmejo potencialni udeleženci preskušanj, ter način njihove predstavitve bi morali 
izpolnjevati potrebe po informacijah ljudi, ki razmišljajo o sodelovanju pri preskušanjih. 
Posebne skupine pacientov lahko imajo drugačne potrebe. Informacije bi bilo treba zagotoviti 
v preprosti obliki, za tiste, ki želijo do njih dostopati, pa bi morali biti na voljo tudi celovitejši 
znanstveni podatki. Informacije bi morale biti na voljo med celotnim trajanjem preskušanja.

Predlog spremembe 48

Predlog uredbe
Člen 29 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4a. Udeleženec prejme informacije o 
rezultatih kliničnega preskušanja, v 
katerem je sodeloval, ko se to izteče.

Or. en

Obrazložitev

Da bi bila preglednost večja in da bi imeli udeleženci kar največ koristi od kliničnega 
preskušanja, bi morali prejeti informacije o rezultatih tega preskušanja.
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Predlog spremembe 49

Predlog uredbe
Člen 31 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31a
Klinično preskušanje na udeležencih iz 

drugih občutljivejših skupin prebivalstva
1. Klinično preskušanje na udeležencih iz 
drugih občutljivejših skupin prebivalstva 
je mogoče opraviti samo, kadar so poleg 
pogojev iz člena 28 izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:
(a) udeleženec je od osebja, 
usposobljenega za delo ali z izkušnjami na 
področju dela s to skupino, prejel vse 
ustrezne informacije o preskušanju, 
tveganjih in koristih;
(b) raziskovalec upošteva izrecno željo 
udeleženca, ki je sposoben oblikovati 
mnenje in te informacije oceniti, da 
sodelovanje v kliničnem preskušanju 
zavrne ali da se iz kliničnega preskušanja 
kadar koli umakne;
(c) udeleženci ne dobijo nobene spodbude 
ali finančne podpore razen nadomestila za 
sodelovanje v kliničnem preskušanju;
(d) raziskava se neposredno navezuje na 
zdravstveno stanje udeleženca ali je 
pomembna za občutljivejšo skupino 
prebivalstva;
(e) klinično preskušanje je bilo zasnovano 
tako, da kar najbolj zmanjša bolečine, 
nelagodje, strah in kakršno koli drugo 
predvidljivo tveganje v zvezi z 
zdravstvenim stanjem in sta tako prag 
tveganja kot stopnja nelagodja natančno 
opredeljena in pod stalnim nadzorom;
(f) klinično preskušanje prinaša nekaj 
neposrednih koristi za skupino pacientov 
(npr. boljša kakovost življenja).
2. Udeleženec sodeluje pri postopku 
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soglasja na način, prilagojen njegovemu 
stanju in možnostim.

Or. en

Obrazložitev

Klinično preskušanje, ki vključuje predstavnike občutljivejših skupin prebivalstva (npr. osebe 
z več boleznimi, starejši in šibki), je potrebno za izboljšanje zdravljenja, ki jim je na voljo. To 
preskušanje bi bilo treba izvajati pod pogoji, ki udeležencem zagotavljajo najboljšo možno 
zaščito.

Predlog spremembe 50

Predlog uredbe
Člen 32 – odstavek 1 – točka (e)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) klinično preskušanje pomeni 
minimalno tveganje in minimalno stopnjo 
invazivnosti za udeleženca.

(e) klinično preskušanje pomeni 
sorazmerno tveganje glede na obstoječe 
življenjsko nevarno zdravstveno stanje in 
sorazmerno stopnjo invazivnosti za 
udeleženca

Or. en

Obrazložitev

V primeru življenjsko nevarnega zdravstvenega stanja sta tveganje in invazivnost za 
udeleženca sorazmerna z resnostjo zdravstvenega stanja.

Predlog spremembe 51

Predlog uredbe
 Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. V enem letu po koncu kliničnega 
preskušanja sponzor v podatkovno zbirko 
EU pošlje povzetek rezultatov kliničnega 
preskušanja.

3. V enem letu po koncu kliničnega 
preskušanja sponzor v podatkovno zbirko 
EU pošlje poročilo o klinični študiji, 
vključno s povzetkom rezultatov kliničnega 
preskušanja.

Kadar pa zaradi znanstvenih razlogov v 
enem letu ni mogoče predložiti povzetka 

Kadar pa zaradi znanstvenih razlogov v 
enem letu ni mogoče predložiti poročila o 
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rezultatov, se ta predloži, takoj ko je na 
voljo. V tem primeru je v protokolu 
določeno, kdaj je treba skupaj z 
obrazložitvijo predložiti rezultate.

klinični študiji, se ta predloži, takoj ko je 
na voljo. V tem primeru je v protokolu 
določeno, kdaj je treba skupaj z 
obrazložitvijo predložiti rezultate.

Or. en

Obrazložitev

Uvedba poročila o kliničnih študijah je v interesu večje preglednosti. Samo povzetek bi lahko 
bil pristranski in zavajajoč.  Poročilo o klinični študiji vsebuje celoten pregled preskušanja, 
rezultati pa so predstavljeni na usklajen način. Z javnim dostopom do teh podatkov se bo 
povečalo zaupanje javnosti v rezultate preskušanja, omogočal pa bo tudi učinkovitejše 
medsebojne strokovne preglede. 

Predlog spremembe 52

Predlog uredbe
 Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Če sponzor ne izpolnjuje obveznosti iz 
odstavka 3, mu zadevne države članice 
naložijo denarno kazen.

Or. en

Obrazložitev

Da bi zagotovile spoštovanje določbe o predložitvi povzetka rezultatov in poročila o klinični 
študiji v roku 12 mesecev, bi moralo biti državam članicam omogočeno, da naložijo kazen. 

Predlog spremembe 53

Predlog uredbe
 Člen 34 – odstavek 4 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če se odloženo ali začasno ustavljeno 
klinično preskušanje ne nadaljuje, se v tej 
uredbi datum odločitve sponzorja o 
nenadaljevanju kliničnega preskušanja 
šteje za konec kliničnega preskušanja. V 
primeru predčasne ustavitve kliničnega 
preskušanja se datum predčasne ustavitve 

4. Če se odloženo ali začasno ustavljeno 
klinično preskušanje ne nadaljuje, se v tej 
uredbi datum odločitve sponzorja o 
nenadaljevanju kliničnega preskušanja 
šteje za konec kliničnega preskušanja. V 
primeru predčasne ustavitve kliničnega 
preskušanja se datum predčasne ustavitve 



PR\925718SL.doc 35/49 PE504.236v01-00

SL

šteje za datum konca kliničnega 
preskušanja.

šteje za datum konca kliničnega 
preskušanja. Po 12 mesecih od začasne 
ustavitve se podatki iz kliničnega 
preskušanja vnesejo v podatkovno zbirko 
EU, tudi če niso popolni. Razlogi za 
predčasno ustavitev kliničnega 
preskušanja se objavijo v podatkovni 
zbirki EU.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno je, da se razlogi za predčasno ustavitev kliničnega preskušanja objavijo v 
podatkovni zbirki EU. Med drugim bi lahko razlogi za predčasno ustavitev bili, da se zdravilo 
ni izkazalo za učinkovito ali da je imelo preveč stranskih učinkov, kar lahko predstavlja 
izjemno pomembno informacijo za varnost pacientov, pa tudi za bodoče raziskovalce, da bi se 
izognili podvajanju raziskav.

Predlog spremembe 54

Predlog uredbe
 Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Za neodobrena zdravila v preskušanju 
razen placeba in odobrena zdravila v 
preskušanju, ki se po protokolu ne 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja za 
promet z zdravilom, sponzor vsako leto v 
elektronski obliki pošlje Agenciji poročilo 
o varnosti vsakega posameznega zdravila v 
preskušanju, ki se uporablja pri kliničnem 
preskušanju, katerega sponzor je.

1. Za neodobrena zdravila v preskušanju 
razen placeba in odobrena zdravila v 
preskušanju, ki se po protokolu ne 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja za 
promet z zdravilom in v okviru običajne 
klinične prakse, sponzor vsako leto v 
elektronski obliki pošlje Agenciji poročilo 
o varnosti vsakega posameznega zdravila v 
preskušanju, ki se uporablja pri kliničnem 
preskušanju, katerega sponzor je.

Or. en

Obrazložitev

Pri preskušanjih neodobrenih zdravil v preskušanju predlog predvideva obvezno letno 
varnostno poročanje, tudi če gre za preskušanja z minimalno intervencijo. Varnostni podatki 
iz letnih varnostnih poročil o zdravilih, ki se uporabljajo v skladu z običajno klinično prakso, 
ne bi dodatno prispevali k že znanim podatkom iz varnostnega profila zdravil in bi pomenili 
nepotrebno upravno breme, ki pacientom ne bi koristilo. Zato je treba določbe o varnostnem 
poročanju ustrezno spremeniti.
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Predlog spremembe 55

Predlog uredbe
 Člen 39 – odstavek 1 a (novo) 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. V primeru kliničnega preskušanja, pri 
katerem se uporablja več zdravil v 
preskušanju, lahko sponzor predloži eno 
samo varnostno poročilo za vsa zdravila v 
preskušanju, ki se pri preskušanju 
uporabljajo. Sponzor v poročilu navede 
razloge za tako odločitev.

Or. en

Obrazložitev

Če je pri kliničnem preskušanju uporabljenih več zdravil v preskušanju, bi moralo biti 
sponzorjem omogočeno, da namesto poročila za vsako zdravilo predložijo eno samo poročilo 
o kliničnem preskušanju. S tem se zagotovi, da poročilo vsebuje natančnejše podatke o 
varnostnih vprašanjih v zvezi s hkratno uporabo več zdravil.

Predlog spremembe 56

Predlog uredbe
 Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pri odobrenih zdravilih, ki se po 
protokolu uporabljajo v skladu s pogoji 
dovoljenja za promet z zdravilom, sponzor 
vsako leto obvesti imetnika dovoljenja za 
promet z zdravilom o vseh sumih na resne 
neželene učinke.

1. Pri odobrenih zdravilih, ki se po 
protokolu uporabljajo v skladu s pogoji 
dovoljenja za promet z zdravilom, sponzor 
vsako leto obvesti imetnika dovoljenja za 
promet z zdravilom o vseh sumih na resne 
neželene učinke. Če sponzor zaradi 
pomanjkanja sredstev ne more obvestiti 
imetnika dovoljenja za promet z 
zdravilom, lahko namesto tega obvesti 
Agencijo.

Or. en
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Obrazložitev

Neposredno poročanje imetniku dovoljenja za promet z zdravilom o sumih na resne neželene 
učinke je za nekomercialne sponzorje lahko izjemno zapleteno ali celo nemogoče, če se pri 
preskušanju uporabljajo generična zdravila in če udeleženec zdravila pridobi iz več različnih 
virov. Pogosto se pri kliničnih preskušanjih hkrati uporabljajo zdravila v preskušanju iz 
prodaje in zdravila v preskušanju, ki so predmet kliničnega preskušanja. V takih primerih bi 
lahko bilo zdravilo v preskušanju dostopno kot generično zdravilo, ki ga samostojno naroči 
posamezna bolnišnica ali splošni zdravnik, zato med sponzorjem in imetnikom dovoljenja za 
promet z zdravilom ni neposredne povezave.

Predlog spremembe 57

Predlog uredbe
 Člen 49 – odstavek 1 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Če je sponzor kliničnega preskušanja 
seznanjen s hudo kršitvijo te uredbe ali 
takrat veljavne različice protokola, v 
sedmih dneh od ugotovitve navedene 
kršitve o tem prek portala EU obvesti 
zadevne države članice.

1. Če je sponzor kliničnega preskušanja 
seznanjen s hudo kršitvijo te uredbe ali 
takrat veljavne različice protokola, čim 
prej in najkasneje v sedmih dneh od 
ugotovitve navedene kršitve o tem prek 
portala EU obvesti zadevne države članice.

Or. en

Obrazložitev

Poudari se, da bi bilo treba o resnih kršitvah poročati čim prej in da je skrajni rok za to 
sedem dni.  

Predlog spremembe 58

Predlog uredbe
 Člen 49 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. V tem členu se za „hudo kršitev“ šteje 
kršitev, ki lahko znatno vpliva na varnost 
in pravice udeležencev ali zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja.

2. V tem členu se za „hudo kršitev“ šteje 
kršitev, ki lahko znatno vpliva na varnost,
pravice in dobrobit udeležencev ali 
zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja.

Or. en
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Obrazložitev

V skladu s členom 3 predloga je treba poudariti tudi dobrobit udeležencev.

Predlog spremembe 59

Predlog uredbe
Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Vse informacije o kliničnem preskušanju 
se evidentirajo, obdelujejo, obravnavajo in 
shranjujejo tako, da je omogočeno 
natančno poročanje, razlaga in preverjanje 
informacij, zaupnost evidenc in osebnih 
podatkov udeležencev pa je še vedno 
zagotovljena v skladu z veljavno 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

1. Vse informacije o kliničnem preskušanju 
se evidentirajo, obdelujejo, obravnavajo in 
shranjujejo v obliki poročila o klinični 
študiji tako, da je omogočeno natančno 
poročanje, razlaga in preverjanje 
informacij, zaupnost evidenc in osebnih 
podatkov udeležencev pa je še vedno 
zagotovljena v skladu z veljavno 
zakonodajo o varstvu osebnih podatkov

Or. en

Obrazložitev

Uvedba poročila o klinični študiji je v interesu večje preglednosti.

Predlog spremembe 60

Predlog uredbe
 Člen 55 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Sponzor in raziskovalec hranita vsebino 
glavne dokumentacije kliničnega 
preskušanja vsaj pet let po koncu
kliničnega preskušanja, razen če druga 
zakonodaja Unije določa daljšo hrambo. 
Vendar pa se zdravstvene kartoteke 
udeležencev hranijo v skladu z nacionalno 
zakonodajo.

Sponzor in raziskovalec hranita vsebino 
glavne dokumentacije kliničnega 
preskušanja za nedoločen čas po zaključku
kliničnega preskušanja. Vendar pa se 
zdravstvene kartoteke udeležencev hranijo 
v skladu z nacionalno zakonodajo. Če 
sponzor glavne dokumentacije ne more 
hraniti, se lahko hrani v podatkovni zbirki 
EU.

Or. en
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Obrazložitev

Če bi bila proti sponzorju sprožena preiskava zaradi kršitve, bi bila glavna dokumentacija 
ključnega pomena. Zato bi bilo treba glavno dokumentacijo hraniti za nedoločen čas, razen 
če je v nacionalni zakonodaji drugače določeno. Po potrebi se glavna dokumentacija lahko 
hrani v podatkovni zbirki EU.

Predlog spremembe 61

Predlog uredbe
 Člen 69 – odstavek 2 – uvodno besedilo 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so vsi 
sponzorji odgovorni za določitev enega 
sponzorja, ki je odgovoren za naslednje:

2. Z odstopanjem od odstavka 1 so vsi 
sponzorji odgovorni za določitev enega ali 
več sponzorjev, ki so odgovorni za 
naslednje:

Or. en

Obrazložitev

Zagotovi se več prilagodljivosti pri porazdelitvi odgovornosti med sponzorji.

Predlog spremembe 62

Predlog uredbe
Člen 69 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) odgovarjanje na vsa vprašanja 
udeležencev, raziskovalcev ali katere koli 
države članice v zvezi s kliničnim 
preskušanjem;

(b) odgovarjanje na vsa vprašanja 
udeležencev, raziskovalcev ali katere koli 
države članice v zvezi s kliničnim 
preskušanjem. Pri izpolnjevanju te 
obveznosti lahko sponzor naloge prenese v 
skladu z drugim odstavkom člena 68;

Or. en

Obrazložitev

Pojasni se, da lahko sponzorji prenesejo naloge.
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Predlog spremembe 63

Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija na ravni Unije vzpostavi in 
vzdržuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna zbirka EU). Šteje se, 
da je Komisija upravljavec podatkovne 
zbirke.

Komisija na ravni Unije vzpostavi in 
vzdržuje podatkovno zbirko (v nadaljnjem 
besedilu: podatkovna zbirka EU). Šteje se, 
da je Komisija upravljavec podatkovne 
zbirke EU in je odgovorna za izogibanje 
nepotrebnemu podvajanju med to 
podatkovno zbirko in podatkovnima 
zbirkama EudraCT in EudraVigilance.

Or. en

Obrazložitev

Da bi se izognili dodatnemu upravnemu bremenu za vlagatelje, bi morala Komisija kot 
ustvarjalka nove podatkovne zbirke EU zagotoviti, da ne pride do podvajanja s podatkovnima 
zbirkama, ki ju vodi Agencija. 

Predlog spremembe 64

Predlog uredbe
 Člen 78 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Podatkovna zbirka EU se vzpostavi, da 
se omogoči sodelovanje pristojnih organov 
držav članic, kolikor je to potrebno za 
uporabo te uredbe in iskanje določenih 
kliničnih preskušanj. Prav tako zbirka 
sponzorjem omogoča, da poiščejo 
predhodne oddane vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja ali bistvene 
spremembe.

2. Podatkovna zbirka EU se vzpostavi, da 
se omogoči sodelovanje pristojnih organov 
držav članic, kolikor je to potrebno za 
uporabo te uredbe in iskanje določenih 
kliničnih preskušanj. Prav tako zbirka 
sponzorjem omogoča, da poiščejo 
predhodne oddane vloge za odobritev 
kliničnega preskušanja ali bistvene 
spremembe. Javnosti in neodvisnim 
raziskovalcem omogoča tudi, da 
analizirajo rezultate kliničnih preskušanj.

Or. en
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Obrazložitev

Poudari se, da je ključni cilj podatkovne zbirke EU povečati preglednost rezultatov 
preskušanja za paciente in raziskovalce.

Predlog spremembe 65

Predlog uredbe
 Člen 78 – odstavek 3 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Podatkovna zbirka EU je javno 
dostopna, razen če je vse ali del podatkov 
in informacij iz podatkovne zbirke 
upravičeno treba obravnavati zaupno 
zaradi naslednjih razlogov:

3. Podatkovna zbirka EU je javno dostopna
v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001, 
razen če je vse ali del podatkov in 
informacij iz podatkovne zbirke 
upravičeno treba obravnavati zaupno 
zaradi naslednjih razlogov

Or. en

Obrazložitev

Glede na to, da bo podatkovno zbirko vzpostavila in upravljala Komisija, bi morala biti 
dostopna javnosti v skladu z določbami Uredbe (ES) št. 1049/2001 v zvezi z javnim dostopom 
do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije.

Predlog spremembe 66

Predlog uredbe
 Člen -86 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen -86

Sodelovanje odborov za etična vprašanja

Komisija olajša sodelovanje odborov za 
etična vprašanja in izmenjavo najboljših 
praks o teh vprašanjih, vključno s 
postopki in načeli etičnih pregledov.
(Če je predlog spremembe sprejet, se 
besedilo vstavi v poglavje XVIII.) 

Or. en
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Obrazložitev

Da bi vnesla več jasnosti in skladnosti v etični pregled kliničnih preskušanj, ne da bi ob tem 
vsilila breme polne harmonizacije, bi morala Komisija vzpostaviti platformo za spodbujanje 
sodelovanja in izmenjavo najboljših praks med odbori za etična vprašanja.  Udeležba pri njej 
bi bila prostovoljna.

Predlog spremembe 67

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 13 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Predloži se izjava o etičnih pomislekih in 
kako se izvajajo načela Helsinške 
deklaracije;

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko 14 Helsinške deklaracije, bi moral protokol vključevati izjavo o etičnih 
pomislekih, navedeno pa bi moralo biti tudi, kako se izvajajo načela Helsinške deklaracije.

Predlog spremembe 68

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 13 – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

obravnavo pomena kliničnega preskušanja 
in njegovega načrta, da se omogoči ocena v 
skladu s členom 6;

obravnavo pomena kliničnega preskušanja 
in njegovega načrta, da se omogoči ocena v 
skladu s členom 6, z navedbo vseh 
obstoječih dokazov, vključno s 
sistematičnimi pregledi in metaanalizami;

Or. en

Obrazložitev

V vlogo se vključita sistematičen pregled ali metaanaliza, če sta na voljo.
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Predlog spremembe 69

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 13 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis sodelovanja pacientov v preskušanju, 
vključno z opredelitvijo raziskovalne 
teme/vprašanj in načrta preskušanja;

Or. en

Obrazložitev
The level of patient involvement should be specified.

Predlog spremembe 70

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 13 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

obrazložitev in utemeljitev meril za 
morebitno izključitev starejših oseb ali 
žensk iz tega kliničnega preskušanja;

če zastopanost udeležencev preskušanja 
po spolu in/ali starosti ni sorazmerna, 
mora biti to utemeljeno in pojasnjeno.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev besedila: problem nesorazmerne zastopanosti se ne reši z vključitvijo ene same 
ženske ali enega samega starejšega v skupino udeležencev preskušanja. Sestava skupine 
udeležencev preskušanja bi morala biti uravnotežena glede na starost in spol, če ni drugače 
utemeljeno.

Predlog spremembe 71

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 13 – alinea 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

celoten načrt statistične analize;

Or. en
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Obrazložitev

Da bi zagotovili zanesljivost podatkov iz kliničnega preskušanja, bi morali sponzorji vnaprej 
podati informacije o tem, kako bodo podatke uporabili.

Predlog spremembe 72

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

16a. Protokol bi moral vključevati 
informacije o financiranju, sponzorjih, 
institucionalnih povezavah in drugih 
morebitnih navzkrižjih interesov.

Or. en

Obrazložitev

V skladu s točko 14 Helsinške deklaracije bi bilo treba v raziskovalne protokole vključiti 
informacije o finančnih razmerjih in drugih povezavah ali morebitnih navzkrižjih interesov.

Predlog spremembe 73

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53a. Vse informacije, ki se predložijo 
udeležencem ali zakonitim zastopnikom, 
so v skladu z osnovnimi kakovostnimi 
načeli: so objektivne in nepristranske, 
usmerjene v pacienta, temeljijo na 
dokazih, so sprotne, zanesljive, 
razumljive, dostopne, pregledne, ustrezne 
in po potrebi skladne s predpisanimi 
informacijami.

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušanjih, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med njimi. Informacije, ki jih 
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prejmejo potencialni udeleženci preskušanjih, ter način njihove predstavitve bi morali 
izpolnjevati potrebe po informacijah ljudi, ki razmišljajo o sodelovanju pri preskušanjih. 
Posebne skupine pacientov lahko imajo drugačne potrebe. Informacije bi bilo treba zagotoviti 
v preprosti obliki, za tiste, ki želijo do njih dostopati, pa bi morali biti na voljo tudi celovitejši 
znanstveni podatki. Informacije bi morale biti na voljo med celotnim trajanjem preskušanja.

Predlog spremembe 74

Predlog uredbe
 Priloga I – točka 53 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

53b. Vlagatelje se spodbuja k temu, da 
poskrbijo, da pacienti pregledajo 
dokumente v zvezi z informacijami in 
prostovoljno privolitvijo po preučitvi pred 
oddajo vloge, s čimer zagotovijo, da so za 
paciente ustrezni in razumljivi.

Or. en

Obrazložitev

Informacije ali njihovo pomanjkanje vplivajo na pripravljenost pacientov za udeležbo v 
kliničnih preskušanjih, pa tudi na njihovo predanost in zavzetost med njimi. Informacije, ki jih 
prejmejo potencialni udeleženci preskušanj, ter način njihove predstavitve bi morali 
izpolnjevati potrebe po informacijah ljudi, ki razmišljajo o sodelovanju pri preskušanjih. 
Posebne skupine pacientov lahko imajo drugačne potrebe. Informacije bi bilo treba zagotoviti 
v preprosti obliki, za tiste, ki želijo do njih dostopati, pa bi morali biti na voljo tudi celovitejši 
znanstveni podatki. Informacije bi morale biti na voljo med celotnim trajanjem preskušanja.
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OBRAZLOŽITEV

Med vsemi zainteresiranimi stranmi obstaja široko soglasje, da je potrebna čimprejšnja 
revizija obstoječe zakonodaje o kliničnem preskušanju. Število kliničnih preskušanj v Evropi 
se je v zadnjih nekaj letih močno zmanjšalo, vsaj deloma zaradi nekaterih ukrepov iz direktive 
o kliničnem preskušanju. V obdobju 2007–2011 je število izvedenih preskušanj upadlo za 
25 %, saj se jih je mnogo preselilo na nastajajoče trge. To nima le hudih gospodarskih 
posledic, temveč tudi ovira napredek medicine v škodo bolnikov. Evropa mora biti 
konkurenčna in privlačna, da bodo farmacevtske družbe opravljale raziskave, spodbujati pa je 
treba tudi akademske raziskave in razvoj zdravil za redke bolezni. Evropa mora imeti tudi 
vodilno mesto v svetu na področju varnosti pacientov in preglednosti, kar bo koristilo 
zaupanju javnosti in dobri znanosti. 

Uredba ali direktiva

Ena od glavnih težav sedanje direktive je prav njena pravna oblika, namreč to, da je direktiva. 
Zaradi zelo različnega izvajanja zakonodaje v EU so čezmejna preskušanja otežena, njihovo 
izvajanje pa je drago. Zato poročevalka odločno podpira predlog Komisije o uredbi, ki bo
zagotavljala skladno uporabo v vsej EU. To bo zlasti koristno za tiste, ki se ukvarjajo z 
redkimi boleznimi v krajih, kjer je zaradi majhne populacije bolnikov treba delati čez mejo.

Čas za izdajo dovoljenja

Komisija je ambiciozna in veliko zahteva od regulativnih organov, odborov za etiko in 
sponzorjev. Ena od glavnih težav obstoječe direktive je, da dolgo traja, preden se izda 
dovoljenje, zaradi česar so preskušanja v Evropi dražja. Roki so ambiciozni, a dosegljivi, in 
temeljijo na obstoječih primerih najboljše prakse v EU. Koncept tihe odobritve bo resnično 
spodbujal tiste, ki izdajajo dovoljenja za preskušanja, da bodo to počeli pravočasno. Najbrž bo 
veliko držav članic ta pristop želelo ponovno pregledati, zato poročevalka predlaga, naj 
Parlament podpre predlog Komisije o času za izdajo dovoljenja.

Manj birokracije

Predlog Komisije vsebuje več dobrih ukrepov za zmanjšanje birokracije in ena najboljših 
zamisli je portal EU. To pomeni, da bodo morali sponzorji predložiti le eno vlogo za 
odobritev, ne glede na to, kje v EU se bo preskušanje izvajalo in ali bo potekalo v eni ali več 
državah. Med novimi ukrepi, ki jih pozdravlja poročevalka, je tudi preskušanje z minimalno 
intervencijo, kar bo pomembno zmanjšalo birokracijo in zagotavljalo enostavnejša ter manj 
tvegana preskušanja. Čeprav je zmanjšanje birokracije pomemben cilj, morata biti v vseh 
vidikih kliničnega preskušanja varnost in dobrobit bolnikov prednostni nalogi.

Opredelitve

Komisija je predlagala vseobsegajoči izraz „klinične študije”, kamor spadajo „klinična 
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preskušanja” kot ožje opredeljena podskupina. Čeprav je podlaga za razlikovanje med 
izrazoma razumljiva, zaradi različnih pomenov povzročata zmedo med zainteresiranimi 
stranmi, saj se v mednarodnih smernicah oba uporabljata enakovredno. Zato poročevalka 
predlaga spremembo izraza „klinična študija” v „študija o zdravilu”.

Odbori za etiko

Komisija se je hotela izogniti vprašanju odborov za etiko, saj se ti razlikujejo širom Evrope. 
Poročevalka se strinja, da določbe ne bi smele biti preveč obvezujoče na ravni EU v zvezi s 
točnim delovanjem odborov za etiko, vendar meni, da je treba pojasniti, da imajo odbori za 
etiko pomembno vlogo pri izdajanju dovoljenj za preskušanja in zagotavljanju varnosti in 
dobrobiti pacientov. Obenem predlaga, naj Komisija vzpostavi platformo, kjer bodo lahko 
odbori za etiko iz vse Evrope razpravljali o tem, kako potrjujejo klinična preskušanja, ter se 
naučili sodelovati in si izmenjavali najboljšo prakso. Če bodo odbori za etiko lahko našli bolj 
harmoniziran način dela, bodo sponzorji in bolniki bolje obveščeni o tem, kaj lahko 
pričakujejo.

Nacionalni odškodninski sistem

Poročevalka popolnoma podpira predlog Komisije o vzpostavitvi nacionalnih odškodninskih 
sistemov. Trenutno so stroški zavarovanja za nekatera preskušanja zelo visoki, kar lahko 
veliko sponzorjev odvrne od tega, da bi jih sploh izvedli. Akademska preskušanja, zlasti za 
potrebe redkih bolezni, so zaradi previsokih stroškov zavarovanja pogosto izločena iz trga. Te 
vrste preskušanj je treba spodbujati in podpirati, zato bi odškodninski sistem imel pomembno 
vlogo. Sedaj se veliko javnega denarja, ki je namenjen zdravstvenim raziskavam, porabi za 
plačilo premij zavarovanja. Tekoči stroški odškodninskega sistema bi bili za države članice 
sorazmerno majhni in na Danskem in v drugih državah najdemo dobre primere o tem, kako 
naj bi deloval. 

Ustreznost preskušanj

Sedaj se veliko preskušanj izvaja na populacijah bolnikov, ki ne odražajo vedno raznolikosti 
populacijske skupine, za katero se bo zdravilo uporabljalo. Tako preskušanja na primer 
vključujejo premalo žensk, zaradi česar je na voljo manj podatkov o tem, kako zdravila 
vplivajo na njih. Drug primer so preskušanja, v katera niso vključeni starejši, ki imajo 
praviloma več spremljevalnih bolezenskih simptomov in zapletov. Poročevalka je podala več 
predlogov, kako bi bila lahko klinična preskušanja ustreznejša glede na populacijo bolnikov. 

Sodelovanje bolnikov

Komisija je predlagala sodelovanje bolnikov pri ocenjevanju kliničnih preskušanj, s čimer se 
poročevalka v celoti strinja. Nenazadnje so bolniki tisti, ki bodo nosili morebitna tveganja in 
imeli morebitne koristi. Poročevalka poudarja, da bi morali biti ti bolniki izkušeni in 
razgledani, njihovo sodelovanje pa ne bi smelo biti simbolično. 
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Preskušanja v državah v razvoju

Klinična preskušanja potekajo v vedno večji meri v državah v razvoju, kar odpira več etičnih 
vprašanj. Predlog Komisije vsebuje več s tem povezanih ukrepov, ki jih poročevalka 
popolnoma podpira. Eden od njih je določba o tem, da lahko sponzor uporabi podatke iz 
preskušanja, izvedenega izven EU, a le če je bilo izpeljano skladno s predpisi, ki so 
enakovredni tistim iz zakonodaje EU, čeprav bi morala biti zasnovana širše in upoštevati tudi 
mednarodne smernice o etiki. Druga je določba o pregledovanju regulativnih sistemov v 
tretjih državah, pri čemer bi uradniki Komisije preverjali, ali v njih veljajo ustrezni ukrepi za 
zagotavljanje enake stopnje varnosti in dobrobiti bolnikov. 

Preglednost

Pomanjkljiva preglednost izidov kliničnih preskušanj je ena glavnih težav, zaradi katere se je 
zmanjšalo zaupanje javnosti v preskušanja in njihove izsledke. Neodvisni akademiki imajo 
pogosto otežen dostop do podatkov, s katerimi bi preverili izide preskušanj in opravili 
sistematične preglede, hkrati pa veliko podatkov ni dostopnih. Znano je tudi, da se izsledki 
neuspešnih preskušanj nikoli ne objavijo ali se sploh ne dajo na voljo. Preskušanja se lahko 
izvedejo večkrat, preden postane splošno znano, da so neučinkovita ali celo nevarna.  
Komisija predlaga nekaj večjih korakov naprej na področju preglednosti, in sicer s predlogom 
o vzpostavitvi podatkovne zbirke EU o kliničnih preskušanjih, ki bi bila javno dostopna in bi 
vsebovala informacije o vseh preskušanjih, tako uspešnih kot tudi neuspešnih. Vseeno pa 
poročevalka meni, da sam povzetek izidov s strani sponzorjev ni zadosten, saj bi bil lahko 
pristranski in zavajujoč.

-  Poročilo o kliničnih študijah

Poročevalka zato priporoča, naj se od sponzorjev zahteva objava celotnega poročila o 
kliničnem preskušanju v podatkovni zbirki EU. Poročilo o klinični študiji je že uveljavljena 
mednarodna smernica in podroben opis izvedbe preskušanja ter njegovih izsledkov. Veliko 
sponzorjev že pripravlja taka poročila, ki se posredujejo regulativnim organom ob vložitvi 
vloge za pridobitev dovoljenja za promet. Vsebuje poenostavljen povzetek, a tudi popolnejše 
izide, ki jih mednarodni raziskovalci lahko analizirajo in preverijo. Jasno je, da se bolniki 
odločijo sodelovati v preskušanju zato, da bi pripomogli k napredku medicine in s tem 
pomagali sebi in drugim bolnikom v podobni situaciji, in ne zato, da bi pomagali določeni 
farmacevtski družbi. Zaradi boljše izmenjave znanj o izidih preskušanj se ne bo samo 
povečalo zaupanje v medicino, temveč se bo tudi pospeševal razvoj zdravljenj, ki rešujejo 
življenja. Varstvo podatkov ne bo ogroženo, saj bodo vsi osebni podatki o bolnikih anonimni, 
ravnanje z zaupnimi poslovnimi podatki pa bo skladno z obstoječo zakonodajo o dostopu do 
dokumentov.  

- Kazni za pozno predložitev

Poročevalka tudi predlaga, naj države članice naložijo kazni sponzorjem, ki ne izpolnjujejo 
svojih obveznosti na področju preglednosti. Podpira predlog Komisije, naj imajo sponzorji za 
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predložitev vseh informacij podatkovni zbirki na voljo eno leto, kar je za ustrezno pripravo 
podatkov več kot dovolj. Sponzorji, ki ne bodo izpolnjevali te zahteve, bi morali biti 
kaznovani.

- Glavna dokumentacija

Komisija je predlagala, naj sponzorji hranijo glavno dokumentacijo o kliničnem preskušanju 
najmanj pet let. Poročevalka meni, da to ni dovolj. Če bi bila proti sponzorju sprožena 
preiskava zaradi kršitve, bi bila glavna dokumentacija ključnega pomena. Zato je predlagala, 
da bi bilo treba glavno dokumentacijo hraniti za nedoločen čas, razen če je v nacionalni 
zakonodaji drugače določeno. Po potrebi se glavna dokumentacija lahko hrani v podatkovni 
zbirki EU.


