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Poprawka 33
Christel Schaldemose

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 i prawa uczestników, a 
uzyskane dane powinny być wiarygodne, 
odporne i odzwierciedlać zróżnicowanie 
populacji, jeżeli chodzi o wiek oraz 
stosunek pomiędzy liczbą kobiet i 
mężczyzn.

Or. en

Poprawka 34
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu z aktualnie najlepszą 
sprawdzoną interwencją. „Badania 
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interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 
samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

kliniczne o niskim stopniu interwencji” 
mają często zasadnicze znaczenie dla 
oceny standardowych metod leczenia i 
diagnostyki, umożliwiając w ten sposób 
optymalne wykorzystanie produktów 
leczniczych i działając tym samym na 
rzecz wysokiego poziomu zdrowia 
publicznego. Powinny one podlegać mniej 
restrykcyjnym przepisom, na przykład 
powinny dla nich obowiązywać krótsze 
terminy zatwierdzania wniosków.

Or. en

Poprawka 35
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 9 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o niskim stopniu 
interwencji” mają często zasadnicze 
znaczenie dla oceny standardowych metod 
leczenia i diagnostyki, umożliwiając w ten 
sposób optymalne wykorzystanie 
produktów leczniczych i działając tym 

(9) Ryzyko dla bezpieczeństwa 
uczestników w badaniu klinicznym ma 
dwa główne źródła: badany produkt 
leczniczy i interwencję. Wiele badań 
klinicznych wiąże się jednak z jedynie 
minimalnym dodatkowym ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
Ma to w szczególności miejsce, gdy 
badany produkt leczniczy objęty jest 
pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu 
(tzn. jego jakość, bezpieczeństwo i 
skuteczność zostały już ocenione w trakcie 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu), i gdy interwencja 
wiąże się z jedynie bardzo ograniczonym 
dodatkowym ryzykiem dla uczestnika w 
porównaniu ze zwykłą praktyką kliniczną. 
„Badania kliniczne o minimalnym stopniu 
ryzyka” mają często zasadnicze znaczenie 
dla oceny standardowych metod leczenia i 
diagnostyki, umożliwiając w ten sposób 
optymalne wykorzystanie produktów 
leczniczych i działając tym samym na 
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samym na rzecz wysokiego poziomu 
zdrowia publicznego. Powinny one 
podlegać mniej restrykcyjnym przepisom, 
na przykład powinny dla nich 
obowiązywać krótsze terminy 
zatwierdzania wniosków.

rzecz wysokiego poziomu zdrowia 
publicznego. Ze względu na to, że takie 
badania kliniczne o minimalnym stopniu 
ryzyka mają ponadto bardzo niewielki i 
przejściowy szkodliwy wpływ na zdrowie 
uczestników, powinny one podlegać mniej 
restrykcyjnym przepisom, na przykład 
powinny dla nich obowiązywać krótsze 
terminy zatwierdzania wniosków. Zasady 
dotyczące nadzoru i identyfikowalności 
powinny natomiast być takie same jak w 
przypadku zwykłej praktyki klinicznej.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka dotycząca zastąpienia wyrażenia „badania kliniczne o niskim stopniu interwencji” 
wyrażeniem „badania kliniczne o minimalnym stopniu ryzyka” ma zastosowanie do całego 
dokumentu. Jeśli zostanie przyjęta, konieczne będą zmiany w całej treści dokumentu. Jeżeli 
chodzi o ogół zmian wprowadzonych w punkcie 9 preambuły, identyczne i odpowiednie 
uzasadnienie znajduje się pod poprawką 8.

Poprawka 36
Cristian Silviu Buşoi

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, na przykład 
badane subpopulacje oraz możliwe 
różnice skuteczności i/lub bezpieczeństwa 
w określonych subpopulacjach, 
szczególnie różnice dotyczące płci i wieku, 
lub fakt ewentualnego zalecenia lub 
nałożenia obowiązku przeprowadzenia 
badania klinicznego przez organ 
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regulacyjny odpowiedzialny za ocenę i 
dopuszczanie do obrotu produktów 
leczniczych

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zastępuje poprawkę 3 do projektu opinii.

Poprawka 37
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 11 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11) W procedurze wydawania pozwoleń 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
oceny w celu umożliwienia sponsorowi 
odniesienia się do pytań lub uwag 
zgłoszonych podczas oceny dokumentacji 
wniosku. Maksymalny okres zawieszenia 
powinien odzwierciedlać to, czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji, czy nie. Po 
upływie zawieszenia należy ponadto 
zawsze zapewnić wystarczający czas na 
ocenę przedłożonych dodatkowych 
informacji.

(11) W procedurze wydawania pozwoleń 
należy przewidzieć możliwość zawieszenia 
oceny w celu umożliwienia sponsorowi 
odniesienia się do pytań lub uwag 
zgłoszonych podczas oceny dokumentacji 
wniosku. Maksymalny okres zawieszenia 
powinien odzwierciedlać to, czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu ryzyka, czy nie. Po upływie 
zawieszenia należy ponadto zawsze 
zapewnić wystarczający czas na ocenę 
przedłożonych dodatkowych informacji.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.
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Poprawka 38
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) W przypadku chorób rzadkich 
zdefiniowanych w prawodawstwie UE 
wiedza fachowa i dane niezbędne do 
przeprowadzenia oceny wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne w 
oparciu o znajomość stanu rzeczy mogą 
być ograniczone na szczeblu krajowym.
Osób posiadających taką wiedzę fachową 
należy zatem poszukiwać na szczeblu 
europejskim. W tym celu państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
powinno w ramach procesu oceny 
współpracować z grupą roboczą ds. 
doradztwa naukowego Europejskiej 
Agencji Leków, która wydaje opinię na 
temat danej choroby lub grupy chorób. W 
stosownych przypadkach opinia ta może 
obejmować aspekty związane z częścią II 
oceny, w którym to przypadku państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
powinno przekazać ją zainteresowanym 
państwom członkowskim. Współpraca ta 
powinna być zorganizowana w oparciu o 
te same terminy, które przewidziane są w 
niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 
do badań klinicznych prowadzonych w 
dziedzinie chorób innych niż choroby 
rzadkie.

Or. en

Uzasadnienie

Punkt preambuły związany z wprowadzeniem nowego artykułu 7a w sprawie sprawozdania z 
oceny badań klinicznych w dziedzinie chorób rzadkich.

Poprawka 39
Cristian Silviu Buşoi
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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. 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.

(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. Jednak bez względu na 
organizację procesu oceny i 
zaangażowane organy państwa 
członkowskie powinny dopilnować, by 
ocena została w pełni zakończona w 
terminach przewidzianych w niniejszym 
rozporządzeniu oraz by żadna kolejna 
ocena nie uniemożliwiała sponsorowi 
rozpoczęcia badania klinicznego po 
powiadomieniu o decyzji o udzieleniu 
pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka do tego punktu preambuły ma na celu doprecyzowanie intencji zawartych w 
poprawce 13 do projektu opinii. Ze względu na przejrzystość druga część powinna stać się 
odrębnym punktem preambuły.

Poprawka 40
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) W porozumieniu z państwami 
członkowskimi, środowiskiem 
akademickim i organizacjami 
społeczeństwa obywatelskiego Komisja 
wydaje wytyczne określające treść i format 
wyników badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 41
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) 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. 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

Tekst odpowiada ostatniej części punktu 14 preambuły, która została skreślona, tak aby 
zapewnić przejrzystość.



PE504.308v01-00 10/101 AM\925951PL.doc

PL

Poprawka 42
Christel Schaldemose

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. Sponsor powinien mieć 
możliwość złożenia nowego wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne po 
wycofaniu wcześniejszego wniosku, pod 
warunkiem że nowy wniosek zawiera 
wyjaśnienia dotyczące poprzednich 
przypadków wycofania wniosków.

Or. en

Poprawka 43
Christel Schaldemose

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 jedynie na badaniach 
klinicznych zarejestrowanych w ogólno- i 
łatwo dostępnej bazie danych, bez 
obciążania żadnymi kosztami za 
udzielenie dostępu do tej bazy danych.

Or. en
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Poprawka 44
Philippe Juvin

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. Jeśli chodzi o 
zasady ustalania przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich, definicja 
osób niezdolnych do wyrażenia zgody i 
osób o słabszej pozycji oraz wynikające z 
niej przepisy różnią się w poszczególnych 
państwach członkowskich. Określenie 
sposobu ustalenia przedstawiciela 
ustawowego osób niezdolnych do 
wyrażenia zgody i małoletnich oraz 
ewentualne wprowadzenie przepisów 
zapewniających większą ochronę na 
szczeblu krajowym należy zatem 
pozostawić państwom członkowskim.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeśli chodzi o ochronę kategorii osób o słabszej pozycji, 
przedmiotowe rozporządzenie musi być zgodne z ograniczającymi przepisami przewidzianymi 
przez zainteresowane państwa członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o 
słabszej pozycji, takich jak kobiety ciężarne, rodzące i karmiące oraz osoby pozbawione 
wolności.
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Poprawka 45
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 23 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 
W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a 
świadomą zgodę uczestnika lub 
przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie.

(23) W niniejszym rozporządzeniu należy 
przewidzieć jasne zasady dotyczące 
świadomej zgody w sytuacjach nagłych. 
Sytuacje takie wiążą się z przypadkami, 
gdy na przykład pacjent nagle znalazł się w 
stanie zdrowotnym zagrażającym jego 
życiu z powodu licznych urazów, udarów 
lub ataków serca wymagających 
natychmiastowej interwencji medycznej. 
W takich przypadkach uzasadniona może 
być interwencja w ramach trwającego 
badania klinicznego, na które wydano już 
pozwolenie. Jednak w pewnych 
okolicznościach, ze względu na 
nieprzytomność pacjenta i niemożność 
natychmiastowego skontaktowania się z 
przedstawicielem ustawowym, nie jest 
możliwe uzyskanie świadomej zgody przed 
interwencją. W rozporządzeniu należy 
zatem określić jasne zasady, zgodnie z 
którymi możliwy byłby nabór takich 
pacjentów do badania klinicznego pod 
bardzo surowymi warunkami. Na przykład 
w przypadku, gdy badanie musi rozpocząć 
się niezwłocznie, a istnieją podstawy, aby 
przypuszczać, że udział w badaniu 
klinicznym będzie się wiązał z 
odniesieniem przez uczestnika 
potencjalnych korzyści większych niż 
ryzyko, albo będzie się wiązał z 
minimalnym ryzykiem, powinna istnieć 
możliwość rozpoczęcia badania 
klinicznego bez uprzedniej zgody. Ponadto 
wspomniane badanie kliniczne powinno 
wiązać się bezpośrednio z przypadłością 
powodującą niemożność wyrażenia przez 
pacjenta świadomej zgody. Wszelkie 
wcześniej wyrażone przez pacjenta 
zastrzeżenia muszą być poszanowane, a 
świadomą zgodę uczestnika lub 
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przedstawiciela ustawowego należy starać 
się uzyskać w najkrótszym możliwym 
terminie.

Or. fr

Uzasadnienie

Philippe Juvin przyjmuje z zadowoleniem oferowaną we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
możliwość odstępstwa od zasady uprzedniej zgody w przypadku badań klinicznych w 
sytuacjach nagłych. Niemniej jednak nie życzyłby sobie zawężenia tej możliwości do badań 
klinicznych o minimalnym stopniu ryzyka. W praktyce przepis ten byłby zbyt restrykcyjny.
Wykluczyłby możliwość prowadzenia wielu badań nad innowacyjnymi produktami w 
dziedzinie reanimacji i ratownictwa medycznego.

Poprawka 46
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25) Aby umożliwić pacjentom ocenę 
możliwości uczestnictwa w badaniu 
klinicznym oraz by umożliwić skuteczny 
nadzór nad badaniem klinicznym ze strony 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, należy powiadamiać o 
rozpoczęciu badania klinicznego, 
zakończeniu naboru uczestników badania 
klinicznego i zakończeniu badania 
klinicznego. Zgodnie z normami 
międzynarodowymi wyniki badania 
klinicznego należy zgłaszać właściwym 
organom w ciągu jednego roku od 
zakończenia badania klinicznego.

(25) Aby umożliwić pacjentom ocenę 
możliwości uczestnictwa w badaniu 
klinicznym oraz by umożliwić skuteczny 
nadzór nad badaniem klinicznym ze strony 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, należy powiadamiać o 
rozpoczęciu badania klinicznego, 
zakończeniu naboru uczestników badania 
klinicznego i zakończeniu badania 
klinicznego. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przeniesiony do nowego punktu preambuły.
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Poprawka 47
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) W odpowiednim czasie sponsor 
przekazuje do bazy danych UE 
streszczenie wyników badania 
klinicznego. W zgłoszeniu tym uwzględnia 
się stopień zaawansowania prac 
rozwojowych nad danym produktem i nie 
podaje żadnych danych osobowych ani 
informacji objętych tajemnicą handlową. 
Streszczenie wyników badania klinicznego 
należy przedłożyć w ciągu jednego roku 
od zakończenia badania klinicznego bądź 
od momentu podjęcia decyzji o 
przerwaniu procesu rozwijania produktu 
leczniczego lub najpóźniej w ciągu 30 dni 
od wydania pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami do art. 34.

Poprawka 48
Toine Manders

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 33 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W trakcie badania klinicznego sponsor 
może dowiedzieć się o poważnych 
naruszeniach zasad prowadzenia badania 
klinicznego. Przypadki takie należy 
zgłaszać zainteresowanym państwom 
członkowskim, aby mogły one podjąć 
działania w stosownych przypadkach.

W trakcie badania klinicznego sponsor 
może dowiedzieć się o poważnych 
naruszeniach zasad prowadzenia badania 
klinicznego. Przypadki takie należy 
bezzwłocznie zgłaszać wszystkim
państwom członkowskim, aby mogły one 
podjąć działania w stosownych 
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przypadkach.

Or. en

Poprawka 49
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 34 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(34) Oprócz zgłaszania podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych mogą mieć miejsce inne 
zdarzenia istotne ze względu na stosunek 
korzyści do ryzyka, które należy zgłaszać 
w odpowiednim czasie zainteresowanym 
państwom członkowskim.

(34) Oprócz zgłaszania podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych mogą mieć miejsce inne 
zdarzenia istotne ze względu na stosunek 
korzyści do ryzyka, które należy zgłaszać 
w odpowiednim czasie właściwym 
organom zainteresowanych państw 
członkowskich, w tym organom 
odpowiedzialnym za ocenę aspektów 
etycznych.

Or. en

Poprawka 50
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 36 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(36) W celu zapewnienia zgodności 
prowadzenia badania klinicznego z 
protokołem oraz poinformowania badaczy 
o podawanych przez nich badanych 
produktach leczniczych sponsor powinien 
dostarczyć badaczom broszurę badacza.

(36) W celu zapewnienia zgodności 
prowadzenia badania klinicznego z 
protokołem oraz poinformowania badaczy 
o podawanych przez nich badanych 
produktach leczniczych sponsor powinien 
dostarczyć badaczom broszurę badacza. 
Broszurę tę aktualizuje się zawsze wtedy, 
gdy dostępne są nowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, w tym 
informacje na temat zdarzeń innych niż 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
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działania niepożądane.

Or. en

Poprawka 51
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 37 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(37a) W ciągu dwóch lat od przyjęcia 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
powinna przedłożyć Parlamentowi 
Europejskiemu ocenę dotyczącą kwestii 
zarządzania danymi surowymi oraz 
możliwości wprowadzenia otwartego 
dostępu do tych danych dla niezależnych 
naukowców.

Or. en

Poprawka 52
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 46 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(46) W badaniach klinicznych z użyciem 
badanych produktów leczniczych 
niedopuszczonych do obrotu lub w 
przypadku gdy interwencja wiąże się z 
wyższym niż nieznaczne ryzykiem dla 
bezpieczeństwa uczestników, należy 
zapewnić odszkodowanie w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami.

(46) W badaniach klinicznych należy 
zapewnić odszkodowanie w przypadku 
roszczeń odszkodowawczych skutecznie 
dochodzonych zgodnie z właściwymi 
przepisami.

Or. en
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Poprawka 53
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 47 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są nieproporcjonalnie wysokie. Ponadto 
ponieważ systemy odpowiedzialności w 
poszczególnych państwach członkowskich 
znacznie się różnią, uzyskanie 
ubezpieczenia zgodnie z odpowiednimi
przepisami krajowymi jest dla sponsora 
badania międzynarodowego trudne i 
uciążliwe. Każde państwo członkowskie 
powinno zatem stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego.

(47) Obecnie odszkodowanie takie jest 
zapewniane dzięki ubezpieczeniu. 
Ubezpieczenie to może pokryć 
odszkodowanie należne uczestnikowi ze 
strony sponsora i badacza w przypadku 
ustalonej odpowiedzialności. Może ono 
również posłużyć do bezpośredniej 
wypłaty odszkodowania uczestnikowi bez 
uprzedniego ustalania odpowiedzialności 
sponsora czy badacza. Doświadczenie 
pokazuje, że rynek ubezpieczeniowy jest 
mały, a koszty ochrony ubezpieczeniowej 
są wysokie, szczególnie w przypadku 
sponsorów niekomercyjnych. Aby ułatwić 
uzyskanie odszkodowania od sponsorów 
niekomercyjnych, każde państwo 
członkowskie powinno stworzyć krajowy 
mechanizm odszkodowawczy 
umożliwiający wypłatę odszkodowań dla 
uczestników zgodnie z przepisami danego 
państwa członkowskiego. Korzystanie z 
krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego jest nieodpłatne lub 
koszt pozostaje umiarkowany. Powinno 
się ono ograniczać do badań klinicznych, 
które nie miały być wykorzystane w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie 
produktu leczniczego do obrotu.

Or. en

Poprawka 54
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 51 preambuły
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Komisja powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal.

(51) Aby usprawnić i ułatwić przepływ 
informacji między sponsorami i państwami 
członkowskimi, jak również między 
samymi państwami członkowskimi, 
Komisja powinna stworzyć i prowadzić 
bazę danych, do której dostęp byłby 
możliwy poprzez portal. Komisja i 
państwa członkowskie powinny zwiększać 
świadomość społeczną w kwestii istnienia 
tego portalu.

Or. en

Poprawka 55
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 64 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(64a) Zgodnie z komunikatem Komisji w 
sprawie „Zintegrowanej polityki 
przemysłowej w erze globalizacji –
Konkurencyjność i zrównoważony rozwój 
na pierwszym planie” systematyczne 
oceny prawodawstwa muszą stać się 
integralną częścią inteligentnych 
regulacji. W celu dopilnowania, by 
niniejsze rozporządzenie uwzględniało 
postęp naukowy i technologiczny w 
ramach organizacji i prowadzenia badań 
klinicznych, a także nawiązywało do 
innych przepisów prawnych, Komisja 
powinna okresowo składać sprawozdania 
na temat doświadczeń i funkcjonowania 
rozporządzenia oraz przedstawiać swoje 
wnioski w tym zakresie.

Or. en
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Uzasadnienie

Zgodnie z koncepcją inteligentnych regulacji oraz mając na uwadze dopilnowanie, by 
rozporządzenie pozostało adekwatne do celu i wspierało postęp w obszarze nauki i 
technologii w szybko zmieniającym się otoczeniu, należy wprowadzić regularne przeglądy 
tego aktu prawnego.

Poprawka 56
Bernadette Vergnaud

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 kliniczne”: każde badanie z 
udziałem ludzi, mające na celu:

Or. en

Uzasadnienie

Te nowe definicje są zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia w praktyce, co doprowadzi 
do powstania dodatkowej biurokracji. Zgodnie z prostą zasadą „obserwacje” należy zaliczać 
do kategorii „badań biomedycznych” a „interwencje” do kategorii „badań klinicznych”.

Poprawka 57
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, 
farmakologicznych lub innych 
farmakodynamicznych skutków jednego 
lub większej liczby produktów 
leczniczych;

a) odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, 
farmakologicznych lub innych 
farmakodynamicznych skutków jednego 
lub większej liczby produktów 
leczniczych; albo

Or. en
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Poprawka 58
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(2) „badanie kliniczne”: badanie 
biomedyczne spełniające którykolwiek z 
następujących warunków:

skreślony

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;
b) według protokołu badania 
biomedycznego badane produkty lecznicze 
nie są stosowane zgodnie z warunkami 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;
d) decyzja o przepisaniu badanego 
produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;
e) oprócz zwykłej praktyki klinicznej u 
uczestników wykonuje się dodatkowe 
procedury diagnostyczne lub procedury 
monitorowania;

Or. en

Uzasadnienie

Te nowe definicje są zbyt skomplikowane i trudne do wdrożenia w praktyce, co doprowadzi 
do powstania dodatkowej biurokracji. Zgodnie z prostą zasadą „obserwacje” należy zaliczać 
do kategorii „badań biomedycznych” a „interwencje” do kategorii „badań klinicznych”.

Poprawka 59
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze nie są 
dopuszczone do obrotu;

a) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 60
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) przydział uczestnika do danej strategii 
terapeutycznej ustalany jest z góry i 
odbywa się w sposób niestanowiący 
zwykłej praktyki klinicznej 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

c) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 61
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) decyzja o przepisaniu badanego d) decyzja o przepisaniu badanego 
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produktu leczniczego jest podejmowana 
łącznie z decyzją o włączeniu uczestnika 
do badania biomedycznego;

produktu leczniczego jest zawarta w 
protokole badania;

Or. fr

Uzasadnienie

Sformułowanie zawarte we wniosku Komisji jest niejasne. W przypadku badań klinicznych 
decyzja o przepisaniu produktu leczniczego jest zawarta w protokole, w odróżnieniu od badań 
nieinterwencyjnych, w przypadku których decyzja o przepisaniu produktu jest podejmowana 
w ramach opieki zdrowotnej, a nie w ramach badań.

Poprawka 62
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(3) „badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji”: badanie kliniczne spełniające
wszystkie następujące warunki:

(3) „badanie kliniczne o minimalnym
stopniu ryzyka”: badanie kliniczne niesie 
ze sobą minimalne ryzyko jeśli, biorąc pod 
uwagę charakter i zakres interwencji, 
można oczekiwać, że będzie ono miało 
najwyżej bardzo niewielki i przejściowy 
wpływ na zdrowie uczestnika.
Badanie kliniczne o minimalnym stopniu 
ryzyka spełnia wszystkie następujące 
warunki:

(Poprawka dotycząca zastąpienia 
wyrażenia „badania kliniczne o niskim 

stopniu interwencji” wyrażeniem „badania 
kliniczne o minimalnym stopniu ryzyka” 
ma zastosowanie do całego dokumentu.
Jeśli zostanie przyjęta, konieczne będą 

zmiany w całej treści dokumentu).

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
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rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.

Poprawka 63
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) badane produkty lecznicze są 
dopuszczone do obrotu;

a) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 64
Bernadette Vergnaud

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 
zainteresowanych państwach
członkowskich;

Or. en

Uzasadnienie

Sformułowanie Komisji „lub ich stosowanie stanowi standardowy sposób leczenia w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw członkowskich” umożliwia prowadzenie badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji nad produktami leczniczymi w państwie 
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członkowskim, w którym produkty te nie są dopuszczone, a także badanie pozarejestracyjnych 
zastosowań produktów leczniczych na koszt ustawowych systemów ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Poprawka 65
Philippe Juvin

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 lub ich stosowanie 
odpowiada zwykłej praktyce klinicznej w 
którymkolwiek z zainteresowanych państw 
członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

Pojęcie standardowego sposobu leczenia jest nieścisłe i podlega różnym interpretacjom.
Lepiej jest zastąpić je pojęciem zwykłej praktyki klinicznej (ang. „usual practice”), którego 
definicję proponuje Philippe Juvin w art. 2 pkt 6.

Poprawka 66
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 3 – litera c a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) celem badania nie jest 
zidentyfikowanie, opisanie lub ilościowe 
określenie zagrożeń dla bezpieczeństwa, 
potwierdzenie skuteczności lub profilu 
bezpieczeństwa produktu leczniczego bądź 
pomiar skuteczności środków zarządzania 
ryzykiem.
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Or. en

Uzasadnienie

Badanie po wydaniu pozwolenia dla produktu leczniczego prowadzi się wówczas, gdy 
pojawiają się wątpliwości co do jego skuteczności i bezpieczeństwa; nawet jeżeli produkt 
stosowany jest zgodnie ze wskazaniami zawartymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu.
Przykłady badań prowadzonych po wydaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i 
związanych z dużym ryzykiem szkody to badanie Regulate z wykorzystaniem benfluoreksu 
(Mediator°) oraz badanie Vigor z wykorzystaniem rofekoksybu (Vioxx°).

Poprawka 67
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie 
biomedyczne inne niż badanie kliniczne;

(4) „badanie nieinterwencyjne”: badanie, w 
którym produkt leczniczy jest przepisany w 
zwyczajowy sposób, zgodnie z warunkami 
określonymi w pozwoleniu na 
dopuszczenie do obrotu. Przydzielenie 
pacjenta do grupy, w której stosowana jest 
określona metoda leczenia, nie następuje 
z góry na podstawie protokołu badania, 
ale zależy od aktualnej praktyki, a decyzja 
o przepisaniu leku jest jednoznacznie 
oddzielona od decyzji o włączeniu 
pacjenta do badania.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja „badania nieinterwencyjnego” nie zapewnia z założenia odpowiedniej ochrony 
bezpieczeństwa i praw uczestników. Definicja zawarta w dyrektywie 2001/20/WE w sprawie 
badań klinicznych (art. 2 lit. c)) była jasna i należy ją częściowo przywrócić.

Poprawka 68
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 4 – tiret pierwsze (nowe)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– nie można dokonywać żadnych płatności 
ani zapewniać innych korzyści bądź 
udogodnień pracownikom służby zdrowia, 
tak aby zachęcić ich do przepisywania, 
zlecania lub wykorzystywania danego 
produktu leczniczego.

Or. en

Poprawka 69
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „zwykła praktyka kliniczna”: schemat 
leczenia typowo stosowany w zapobieganiu 
chorobom i zaburzeniom oraz w ich terapii 
i diagnostyce;

(6) „aktualnie najlepsza sprawdzona 
interwencja”: schemat leczenia stosowany 
w zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce na 
podstawie aktualnych wiarygodnych 
dowodów naukowych;
(Ta poprawka dotyczy całego tekstu. Jej 
przyjęcie spowoduje konieczność 
wprowadzenia odpowiednich zmian w 
całym tekście.)

Or. en

Uzasadnienie

Standardowa opieka powinna bazować na najbardziej aktualnej wiedzy naukowej. „Zwykła 
praktyka kliniczna” to określenie zbyt niejasne i należy je zastąpić sformułowaniem z 
Deklaracji Helsińskiej (art. 32): „aktualnie najlepsza sprawdzona interwencja”.

Poprawka 70
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 6
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(6) „zwykła praktyka kliniczna”: schemat 
leczenia typowo stosowany w 
zapobieganiu chorobom i zaburzeniom 
oraz w ich terapii i diagnostyce;

(6) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 71
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(8) „pomocniczy produkt leczniczy”: 
produkt leczniczy stosowany w ramach 
badania klinicznego, lecz nie jako badany 
produkt leczniczy;

(8) „pomocniczy produkt leczniczy”: 
produkt leczniczy stosowany w ramach 
badania klinicznego, lecz nie jako badany 
produkt leczniczy. Pomocnicze produkty 
lecznicze obejmują w szczególności 
produkty lecznicze stosowane w 
standardowej terapii, środki 
farmaceutyczne, środki stosowane w 
doraźnym leczeniu ratunkowym lub do 
oceny punktów końcowych w badaniu 
klinicznym. Pomocnicze produkty 
lecznicze nie obejmują produktów 
leczniczych, które nie są związane z 
badaniem klinicznym i nie są istotne dla 
planu badania;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia większej jasności wydaje się konieczne przytoczenie przykładów 
pomocniczych produktów leczniczych.
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Poprawka 72
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(11a) „państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy”: państwo 
członkowskie koordynujące i 
dokumentujące ocenę wniosku o 
pozwolenie lub o jego istotną zmianę, 
który obejmuje trzy państwa członkowskie 
lub większą ich liczbę i który złożono na 
podstawie rozdziału II i III niniejszego 
rozporządzenia.

Or. en

Uzasadnienie

W przedmiotowym rozporządzeniu należy zdefiniować „państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy”. W projekcie rozporządzenia nie dokonuje się rozróżnienia między badaniem 
klinicznym obejmującym jedno bądź kilka państw członkowskich, kiedy mowa jest o 
przydzielaniu państwu członkowskiemu roli sprawozdawcy w odniesieniu do oceny zawartej w 
części I. Jeżeli wydano pozwolenie na przeprowadzenie badania klinicznego w jednym 
państwie członkowskim, a sponsor pragnie rozszerzyć je na kolejne państwa członkowskie, 
rodzi się pytanie, czy opinia pojedynczego państwa członkowskiego powinna stanowić unijną 
decyzję w odniesieniu do „drugiej fali” państw członkowskich. Decyzja UE powinna zawsze 
bazować na większościowej decyzji państw członkowskich, co oznaczałoby, że minimalna 
liczba państw członkowskich uczestniczących w jej podejmowaniu wynosi trzy. Należy 
wyznaczyć państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy tylko wówczas, gdy wniosek 
dotyczy trzech państw członkowskich lub większej ich liczby.

Poprawka 73
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, w tym przedwczesne 
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powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego;

zakończenie badania klinicznego, 
wprowadzona po powiadomieniu o decyzji, 
o której mowa w art. 8, 14, 19, 20 i 23, 
która to zmiana może mieć znaczny wpływ 
na bezpieczeństwo lub na prawa 
uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, tj. zmiana 
interpretacji dokumentów naukowych 
uzasadniających przeprowadzenie 
badania klinicznego, lub zmiany istotne z 
innych względów.

Or. en

Uzasadnienie

Przedwczesne zakończenie badania klinicznego to powszechna praktyka w sytuacji, w której 
wyniki pośrednie wskazują na „statystycznie istotną” różnicę.  Przedwczesne zakończenie 
pozwala sponsorowi uniknąć ryzyka, że taka różnica straci znaczenie statystyczne pod koniec 
badania klinicznego, jeżeli wystąpiła ona w wyniku niebezpieczeństwa. Przywrócenie bardziej 
adekwatnego sformułowania zawartego w dyrektywie 2001/20/WE (art. 10 a).

Poprawka 74
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, wprowadzona po 
powiadomieniu o decyzji, o której mowa w 
art. 8, 14, 19, 20 i 23, która to zmiana ma
prawdopodobnie znaczny wpływ na 
bezpieczeństwo lub na prawa uczestników 
lub na wiarygodność i odporność danych 
uzyskanych w ramach badania 
klinicznego;

(12) „istotna zmiana”: każda zmiana w 
którymkolwiek aspekcie badania 
klinicznego, w tym przedwczesne 
zakończenie badania klinicznego i zmiana 
liczby uczestników badania klinicznego, 
wprowadzona po powiadomieniu o decyzji, 
o której mowa w art. 8, 14, 19, 20 i 23, 
która to zmiana mogłaby mieć znaczny 
wpływ na bezpieczeństwo lub na prawa 
uczestników lub na wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, tj. zmiana 
interpretacji dokumentów naukowych 
uzasadniających przeprowadzenie 
badania klinicznego, lub zmiany istotne z 
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innych względów.

Or. en

Poprawka 75
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie badania klinicznego i zarządzanie 
nim;

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie, zarządzanie i finansowanie 
badania klinicznego;

Or. en

Poprawka 76
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 13

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie badania klinicznego i zarządzanie 
nim;

(13) „sponsor”: osoba fizyczna, 
przedsiębiorstwo, instytucja lub 
organizacja, która jest odpowiedzialna za 
podjęcie, zarządzanie i/lub finansowanie 
badania klinicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Przywrócenie definicji przewidzianej w dyrektywie 2001/20/WE.

Poprawka 77
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14) „badacz”: osoba odpowiedzialna za 
prowadzenie badania klinicznego w 
ośrodku badawczym;

(14) „badacz”: osoba fizyczna, której 
poziom wykształcenia lub doświadczenia 
spełnia warunki przewidziane w art. 46 
niniejszego rozporządzenia i która jest 
odpowiedzialna za prowadzenie badania 
klinicznego w ośrodku badawczym;

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia większej spójności należałoby doprecyzować definicję badacza i dostosować 
ją do definicji badacza ujętej w Dobrej Praktyce Klinicznej ICH.

Poprawka 78
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14a) „główny badacz”: badacz 
odpowiedzialny za zespół badaczy 
zajmujących się prowadzeniem badania 
klinicznego w danym ośrodku 
badawczym;

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie uściślono, jakie są poszczególne kategorie 
badaczy. Tymczasem w praktyce pojęcie głównego badacza zdefiniowane w Dobrej Praktyce 
Klinicznej ICH jest istotne i systematycznie pojawia się we wszystkich protokołach badań.

Poprawka 79
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 14 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(14b) „koordynator badania”: badacz 
odpowiedzialny za koordynację badania 
klinicznego prowadzonego w wielu 
ośrodkach w jednym lub większej liczbie 
państw członkowskich;

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie uściślono, jakie są poszczególne kategorie 
badaczy. Tymczasem w praktyce pojęcie koordynatora badania zdefiniowane w Dobrej 
Praktyce Klinicznej ICH jest istotne i systematycznie pojawia się we wszystkich protokołach 
badań.

Poprawka 80
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 17

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(17) „uczestnik niezdolny do wyrażenia 
zgody”: uczestnik, który, z innych 
przyczyn niż nieosiągnięcie wieku, w 
którym w świetle prawa przysługuje 
zdolność do wyrażenia świadomej zgody, 
nie jest zdolny do wyrażenia świadomej 
zgody w świetle przepisów 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego;

(17) „uczestnik niezdolny do wyrażenia 
zgody”: uczestnik, który nie jest zdolny do 
wyrażenia świadomej zgody w świetle 
przepisów zainteresowanego państwa 
członkowskiego bądź w świetle 
okoliczności faktycznych;

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja ta, ograniczająca się do niezdolności prawnej, nie uwzględnia innych kategorii 
osób niezdolnych do wyrażenia zgody, które przewidziano w ustawodawstwach krajowych i w 
odniesieniu do których przyjęto szczegółowe przepisy dotyczące wyrażania zgody. Na 
przykład w prawie francuskim rozróżnia się osoby niezdolne do wyrażenia zgody w świetle 
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prawa (osoby objęte opieką, kuratelą lub nieletnie) i osoby faktycznie niezdolne do wyrażenia 
zgody (z powodu pogorszenia funkcji poznawczych). W odniesieniu do tych dwóch kategorii 
osób stosuje się odrębne przepisy.

Poprawka 81
Philippe Juvin

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 dobrowolnie potwierdza 
swoją wolę udziału w danym badaniu po 
tym, jak został należycie poinformowany 
zgodnie z ustawodawstwem 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego o wszelkich aspektach 
badania, które mają znaczenie dla decyzji 
uczestnika o udziale;

Or. fr

Uzasadnienie

Tłumaczenie francuskie nie odpowiada wersji angielskiej.

Poprawka 82
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(20) „protokół”: dokument opisujący cele, 
plan, metodykę, zagadnienia statystyczne i 
organizację badania klinicznego;

(20) „protokół”: dokument opisujący cele, 
plan, metodykę, zagadnienia statystyczne i 
organizację badania klinicznego. Termin 
„protokół” dotyczy samego protokołu, 
jego kolejnych wersji oraz 
wprowadzanych do niego zmian;

Or. en
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Uzasadnienie

Przywrócenie definicji zawartej w dyrektywie 2001/20/WE. Wymóg ten jest przydatny w 
kontekście zapewnienia przestrzegania prawa uczestników do informacji w przypadku 
wprowadzenia zmian do protokołu, który zaakceptowali oni na etapie wstępnym.

Poprawka 83
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) „sprawozdanie z badań 
biomedycznych”: sprawozdanie 
obejmujące pełny protokół oraz jego 
ewentualne późniejsze zmiany oraz daty 
ich wprowadzenia, plan analizy 
statystycznej, streszczenie danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wszystkich wyników oraz 
anonimowe dane na temat poszczególnych 
pacjentów w formacie tabel lub wykazów.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja zawarta w wytycznych ICH E3. W przypadku licznych badań naukowych wykazano, 
że nieuwzględnienie sprawozdań z badań biomedycznych w ramach systematycznych 
przeglądów powoduje niekompletność bazy dowodowej i prowadzi do potencjalnie błędnych 
wniosków dotyczących skutków interwencji (tj. na podstawie opublikowanych danych tylko na 
temat reboksetyny w istocie przeszacowano do 115% korzyści, jakie daje reboksetyna w 
stosunku do placebo, a także nie doszacowano szkodliwości).

Poprawka 84
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – akapit drugi – punkt 30 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(30a) „sprawozdanie z badań 
biomedycznych”: sprawozdanie 
obejmujące pełny protokół oraz jego 
ewentualne późniejsze zmiany, plan 
analizy statystycznej, streszczenie danych 
dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa 
w odniesieniu do wszystkich wyników oraz 
anonimowe dane na temat poszczególnych 
pacjentów w formacie tabel lub wykazów.

Or. en

Poprawka 85
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Etyczne badania kliniczne wysokiej jakości powinny być zaplanowane tak, aby dostarczać 
adekwatnych danych w kontekście wiedzy naukowej na temat istot ludzkich i metod służących 
poprawie jej stanu.

Poprawka 86
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – akapit pierwszy – tiret drugie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– jest ono zgodne z potrzebami 
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terapeutycznymi oraz z potrzebami z 
zakresu zdrowia publicznego;

Or. en

Poprawka 87
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Rozdział II – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Procedura wydania pozwolenia na 
badanie kliniczne

Ochrona uczestników i procedura
wydania pozwolenia na badanie kliniczne

Or. en

Poprawka 88
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Zasada ogólna

Właściwe organy zainteresowanych 
państw członkowskich mogą wydać 
pozwolenie na przeprowadzenie badania 
klinicznego tylko wówczas, gdy zatwierdzi 
jest właściwa komisja etyczna.

Or. en

Uzasadnienie

W Deklaracji Helsińskiej oraz w Konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty 
ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny stwierdza się, że „przeprowadzanie 
badań naukowych na ludziach jest dopuszczalne, jeśli (…) projekt badań został zatwierdzony 
przez właściwą instytucję po (…) przeprowadzeniu wszechstronnej oceny co do jego 
dopuszczalności pod względem etycznym”. Jak stanowi art. 28 ust. 2 proponowanego 
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rozporządzenia, „prawa, bezpieczeństwo i dobro uczestników mają pierwszeństwo przed 
interesami nauki i społeczeństwa”. Aby zrealizować te cele, należy uzależnić wydanie 
pozwolenia przez państwa członkowskie od decyzji interdyscyplinarnej i niezależnej komisji 
etycznej, która jest właściwa zgodnie z ich prawem krajowym.

Poprawka 89
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Właściwy organ państwa członkowskiego 
wydaje pozwolenie na przeprowadzenie 
proponowanego badania klinicznego po 
zatwierdzeniu go przez właściwą komisję 
etyczną.

Or. en

Poprawka 90
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4b
Aktualnie najlepsza sprawdzona 

interwencja
Korzyści, ryzyko, obciążenia i skuteczność 
nowej interwencji muszą zostać 
porównane do korzyści, ryzyka, obciążeń i 
skuteczności aktualnie najlepszej 
sprawdzonej interwencji. Wyjątki od 
powyższej zasady dotyczą następujących 
okoliczności:
a) użycie placebo lub brak leczenia są 
dopuszczalne w badaniach dotyczących 
problemów, w których nie istnieje żadna 
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sprawdzona interwencja; albo
b) gdy z przekonujących i uzasadnionych 
naukowo powodów metodologicznych 
użycie placebo jest konieczne dla 
określenia skuteczności lub 
bezpieczeństwa interwencji, a pacjenci, 
którzy otrzymają placebo lub nie 
otrzymają żadnego leczenia, nie będą 
narażeni na żadne ryzyko doznania 
poważnej lub nieodwracalnej szkody.
Do opcji określonej w akapicie pierwszym 
lit. b) należy podchodzić z najwyższą 
ostrożnością, aby uniknąć jej 
nadużywania.

Or. en

Uzasadnienie

Przyjętą podstawą przeprowadzania badań klinicznych z udziałem ludzi jest ochrona praw 
człowieka i godności istoty ludzkiej przy stosowaniu biologii i medycyny, co znalazło 
odzwierciedlenie w wersji Deklaracji Helsińskiej z 2008 r. (art. 32).

Poprawka 91
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4c
Badania toksykologiczne

Ochronę uczestnika badania klinicznego 
zapewnia przede wszystkim ocena ryzyka, 
dokonywana na podstawie wyników 
badań toksykologicznych 
przeprowadzonych przed rozpoczęciem 
jakiegokolwiek badania klinicznego 
obejmującego badany produkt leczniczy, 
który nie został jeszcze dopuszczony do 
obrotu.

Or. en
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Uzasadnienie

Wymóg przeprowadzenia badań toksykologicznych przed rozpoczęciem jakiegokolwiek 
badania klinicznego został określony w dyrektywie 2001/20/WE (punkt 2 preambuły).
Dramatyczne wydarzenia związane z TGN 1412, do jakich doszło w 2006 r. w Wielkiej 
Brytanii, świadczą o konieczności przeprowadzenia badań toksykologicznych przed 
rozpoczęciem jakiegokolwiek badania klinicznego.

Poprawka 92
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W celu uzyskania pozwolenia sponsor 
składa za pośrednictwem portalu, o którym
mowa w art. 77 (zwanego dalej „portalem 
UE”), dokumentację wniosku do państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi.

W celu uzyskania pozwolenia sponsor 
składa za pośrednictwem portalu, o którym 
mowa w art. 77 (zwanego dalej „portalem 
UE”), dokumentację wniosku do państw, 
które mają być zainteresowanymi 
państwami członkowskimi. W ciągu 
sześciu dni od złożenia dokumentacji 
wniosku państwa członkowskie wspólnie 
wyznaczają państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy oraz państwo 
członkowskie pełniące rolę 
współsprawozdawcy.

Or. en

Uzasadnienie

W ramach unijnej scentralizowanej procedury wydawania pozwoleń na dopuszczenie do 
obrotu produktów leczniczych państwa członkowskie same wyznaczają sprawozdawcę i 
współsprawozdawcę, aby wspólnie dokonać oceny wniosku. Taki system umożliwia 
zacieśnianie współpracy państw członkowskich, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, 
uwzględnia dostępne zasoby państw członkowskich i pozwala uniknąć tzw. „forum shopping”, 
tj. sytuacji, w której sponsor powierza rolę sprawozdawcy takiemu państwu członkowskiemu, 
od którego ma nadzieję otrzymać korzystną decyzję.

Poprawka 93
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Sponsor proponuje, które z 
zainteresowanych państw członkowskich 
ma pełnić rolę sprawozdawcy.

skreślony

Or. en

Poprawka 94
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
chce jej pełnić, uzgadnia z innym 
zainteresowanym państwem 
członkowskim, że to inne państwo będzie 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy. Jeżeli żadne 
zainteresowane państwo członkowskie nie 
zgadza się na przyjęcie roli sprawozdawcy, 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy zostaje państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano tę 
rolę.

skreślony

Or. en

Poprawka 95
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu sześciu dni od złożenia 2. W ciągu sześciu dni kalendarzowych od 
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dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

złożenia dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano 
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia należy odnosić się do dni kalendarzowych, a nie do 
dni roboczych. Przestrzeganie terminów, stanowiące czynnik konkurencyjności europejskich 
badań klinicznych, wymaga skutecznej współpracy między zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Rozkład dni wolnych od pracy różni się w poszczególnych państwach 
członkowskich. Przyjęcie jako podstawy procedury dni roboczych wiązałoby się z różnym 
czasem zatwierdzania, oceny i podejmowania decyzji w zainteresowanych państwach 
członkowskich.

Poprawka 96
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. W ciągu sześciu dni od złożenia 
dokumentacji wniosku państwo 
członkowskie, któremu zaproponowano
rolę sprawozdawcy, za pośrednictwem 
portalu UE przekazuje sponsorowi 
następujące informacje:

2. W ciągu sześciu dni od wyznaczenia 
państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy za 
pośrednictwem portalu UE przekazuje 
sponsorowi następujące informacje:

Or. en

Poprawka 97
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy państwo to jest państwem a) które państwo członkowskie pełni rolę 
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członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy, czy też rolę tę pełni inne
zainteresowane państwo członkowskie;

współsprawozdawcy;

Or. en

Poprawka 98
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2 – litera d a) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) numer rejestracyjny badania 
klinicznego w portalu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Numer rejestracyjny badania klinicznego w portalu UE, tj. konkretny identyfikator w ramach 
istniejącego rejestru EudraCT, ułatwiałby współpracę państw członkowskich na szczeblu 
unijnym.

Poprawka 99
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się 
za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, 
a państwo członkowskie, któremu 

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia.
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zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. en

Poprawka 100
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

3. Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji w 
terminie, o którym mowa w ust. 2, badanie 
kliniczne, którego dotyczy wniosek, uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, wniosek uznaje się za 
kompletny, badanie kliniczne uznaje się za 
badanie kliniczne o minimalnym stopniu 
ryzyka, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.

Poprawka 101
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, 
stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, że 
badanie kliniczne, którego dotyczy 
wniosek, nie jest objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia, lub że badanie 
kliniczne nie jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji, podczas gdy 
tak je określił sponsor, państwo to 
powiadamia o tym sponsora za 
pośrednictwem portalu UE i wyznacza 
sponsorowi termin nie dłuższy niż sześć 
dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, 
stwierdzi, że wniosek jest niekompletny, że 
badanie kliniczne, którego dotyczy 
wniosek, nie jest objęte zakresem 
niniejszego rozporządzenia, lub że nie jest 
ono badaniem klinicznym o minimalnym
stopniu ryzyka, podczas gdy tak je określił 
sponsor, państwo to powiadamia o tym 
sponsora za pośrednictwem portalu UE i 
wyznacza sponsorowi termin nie dłuższy 
niż sześć dni na przedstawienie uwag lub 
uzupełnienie wniosku za pośrednictwem 
portalu UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.

Poprawka 102
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 

Jeżeli państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, nie 
przekazało sponsorowi informacji 
określonych w ust. 2 lit. a)–d) w ciągu 
trzech dni od otrzymania uwag lub 
uzupełnionego wniosku, wniosek uznaje 
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się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o niskim stopniu 
interwencji, jeżeli tak je określił sponsor, a 
państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

się za kompletny, badanie kliniczne uznaje 
się za objęte zakresem niniejszego 
rozporządzenia, badanie kliniczne uznaje 
się za badanie kliniczne o minimalnym
stopniu ryzyka, jeżeli tak je określił 
sponsor, a państwo członkowskie, któremu 
zaproponowano rolę sprawozdawcy, jest 
państwem członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.

Poprawka 103
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a) – punkt 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, 
odzwierciedlających grupy populacji 
mające zostać objęte leczeniem, przy 
uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki 
(w tym wielkości próby i randomizacji, 
komparatora i punktów końcowych);

Or. en

Poprawka 104
Cristian Silviu Buşoi
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 1 – litera a) – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

W ocenie aspektów określonych w 
punktach i) oraz ii) państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy uwzględnia, 
w stosownych przypadkach, subpopulacje 
mające zostać objęte badaniem.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 8 do projektu opinii. Cechy szczególne niektórych 
subpopulacji (określonych wg płci, wieku itd.) mogą też dotyczyć takich aspektów, jak 
adekwatność lub ryzyka i niedogodności dla uczestnika, o których mowa w punkcie ii).
Proponuje się zatem rozszerzenie zakresu tego przepisu i uwzględnienie subpopulacji w 
ramach oceny wszystkich elementów, o których mowa w punktach i) oraz ii).

Poprawka 105
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach:

Do celów niniejszego rozdziału datą oceny 
jest data przedłożenia sprawozdania z 
oceny pozostałym zainteresowanym 
państwom członkowskim, a datą złożenia 
sprawozdania jest data przedłożenia 
końcowego sprawozdania z oceny 
sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim.
Państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy przedstawia część I 
sprawozdania z oceny, obejmującą 
konkluzję, sponsorowi oraz pozostałym 
zainteresowanym państwom członkowskim 
w następujących terminach, które 
obejmują też terminy sporządzenia 
wstępnej oceny, wspólnej oceny i 
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konsolidacji sprawozdania końcowego.

Or. en

Uzasadnienie

Proces oceny musi być zorganizowany tak, aby umożliwić państwu członkowskiemu 
pełniącemu rolę sprawozdawcy sformułowanie wstępnej oceny i przekazanie jej wszystkim 
zainteresowanym państwom członkowskim, które następnie mogą zgłaszać swoje uwagi 
(wspólna ocena), a także zapewniać wystarczający czas państwu członkowskiemu pełniącemu 
rolę sprawozdawcy na włączenie uwag zainteresowanych państw członkowskich 
(konsolidacja). Proces ten pozwoli uniknąć duplikacji oceny zarówno po stronie państwa 
członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy, jak i zainteresowanych państw 
członkowskich, a także precyzuje rolę państwa członkowskiego pełniącego rolę 
sprawozdawcy.

Poprawka 106
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji;

a) w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych o niskim 
stopniu interwencji; czas na dokonanie 
wspólnej oceny i konsolidacji przez 
zainteresowane państwa członkowskie i 
państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy jest nie krótszy niż 5 dni;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy wystarczający czas na 
dokonanie wstępnej oceny (maksymalnie 5 dni), a także wystarczający czas na 
przeprowadzenie wspólnej oceny i konsolidacji (minimalnie 5 dni).

Poprawka 107
Emma McClarkin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji;

b) w ciągu 25 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych innych niż 
badania o niskim stopniu interwencji; czas 
na dokonanie wspólnej oceny i 
konsolidacji przez zainteresowane 
państwa członkowskie i państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
jest nie krótszy niż 10 dni;

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy wystarczający czas na 
dokonanie wstępnej oceny (maksymalnie 15 dni), a także wystarczający czas na 
przeprowadzenie wspólnej oceny i konsolidacji (minimalnie 10 dni).

Poprawka 108
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 4 – akapit pierwszy – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej.

c) w ciągu 30 dni od daty zatwierdzenia w 
przypadku badań klinicznych z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego terapii zaawansowanej; czas 
na dokonanie wspólnej oceny i 
konsolidacji przez zainteresowane 
państwa członkowskie i państwo 
członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy 
jest nie krótszy niż 10 dni.

Or. en

Uzasadnienie

Zapewnia to państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy wystarczający czas na 
dokonanie wstępnej oceny (maksymalnie 20 dni), a także wystarczający czas na 
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przeprowadzenie wspólnej oceny i konsolidacji (minimalnie 10 dni).

Poprawka 109
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Do daty oceny państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy opracowuje i 
przekazuje zainteresowanym państwom 
członkowskim sprawozdanie z oceny 
wstępnej. Najpóźniej 2 dni przed datą 
złożenia sprawozdania zainteresowane 
państwa członkowskie mogą przekazać 
państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy i wszystkim pozostałym 
zainteresowanym państwom 
członkowskim wszelkie uwagi dotyczące 
wniosku. Państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy należycie uwzględnia 
te uwagi przy finalizacji sprawozdania z 
oceny.

Or. en

Uzasadnienie

W wyniku wprowadzenia tej poprawki państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy ma 
zapewnione 2 dni na konsolidację uwag od zainteresowanych państw członkowskich i na 
finalizację sprawozdania. Dzięki temu uniknie się sytuacji, w której zainteresowane państwa 
członkowskie mogą przekazywać uwagi państwu członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy aż do ostatniego dnia okresu oceny, kiedy to sprawozdanie końcowe musi 
zostać przedłożone sponsorowi i zainteresowanym państwom członkowskim. Daje to czas na 
skuteczne i przejrzyste rozważenie uwag zainteresowanych państw członkowskich oraz na 
włączenie ich do skonsolidowanego sprawozdania końcowego.

Poprawka 110
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 5 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Sprawozdanie z oceny jest składane i 
powszechnie udostępniane za 
pośrednictwem portalu UE.

Or. en

Poprawka 111
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w okresie od daty 
zatwierdzenia do daty oceny, zwrócić się 
do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia, 
uwzględniając uwagi, o których mowa w 
ust. 5.

Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w okresie od daty 
zatwierdzenia do daty oceny, zwrócić się 
do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia, 
uwzględniając uwagi własne i uwagi 
zainteresowanego państwa 
członkowskiego, o których mowa w ust. 5.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka nie ma na celu zmiany przepisu proponowanego przez Komisję co do istoty. Służy 
zwiększeniu czytelności francuskiego przekładu.

Poprawka 112
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w okresie od daty 
zatwierdzenia do daty oceny, zwrócić się 
do sponsora o dodatkowe wyjaśnienia, 

Tylko państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy może, w okresie od daty 
zatwierdzenia do daty złożenia 
sprawozdania, zwrócić się do sponsora o 
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uwzględniając uwagi, o których mowa w 
ust. 5.

dodatkowe wyjaśnienia, uwzględniając 
uwagi, o których mowa w ust. 5.

Or. en

Uzasadnienie

Należy dokonać wyraźnego rozróżnienia między datą oceny, czyli ostatnim dniem, w którym 
zainteresowane państwa członkowskie mogą przekazywać uwagi dotyczące wstępnej oceny 
dokonanej przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, a datą złożenia 
sprawozdania, czyli dniem, w którym sprawozdanie końcowe przedkładane jest sponsorowi i 
zainteresowanym państwom członkowskim.

Poprawka 113
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może zawiesić bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 10 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie dłuższy niż 20 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

W celu uzyskania tych dodatkowych 
wyjaśnień państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy może wydłużyć bieg 
terminu, o którym mowa w ust. 4, na okres 
nie dłuższy niż 20 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie dłuższy niż 30 dni w przypadku 
badań innych niż badania kliniczne o 
niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Nie wolno zawieszać biegu terminów. Okres, w którym wnioskuje się o udzielenie 
dodatkowych wyjaśnień, powinien stanowić część ogólnych ram czasowych w przypadku 
wydawania pozwolenia. Ramy czasowe powinny zapewniać wystarczający czas na dokonanie 
wspólnej oceny oraz na konsolidację odpowiedzi na pytania otrzymane od sponsora.
Ponieważ wydłużone ramy czasowe (20 lub 30 dni) obejmują okres na dokonanie wspólnej 
oceny dodatkowych wyjaśnień, całkowity czas na wydanie pozwolenia nie ulega znaczącej 
zmianie.
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Poprawka 114
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli po otrzymaniu dodatkowych 
wyjaśnień pozostały okres na przedłożenie 
części I sprawozdania z oceny wynosi 
mniej niż trzy dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz mniej niż pięć dni w przypadku 
badań klinicznych innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji, 
okres ten przedłuża się odpowiednio do 
trzech i do pięciu dni.

Po otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień 
zainteresowane państwa członkowskie, 
najpóźniej dwa dni przed datą złożenia 
sprawozdania, przekazują państwu 
członkowskiemu pełniącemu rolę 
sprawozdawcy wszelkie uwagi dotyczące 
sprawozdania. Państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy uwzględnia te 
uwagi przy finalizacji sprawozdania z 
oceny. Czas na dokonanie wspólnej oceny 
i konsolidacji dodatkowych wyjaśnień 
przez zainteresowane państwa 
członkowskie i państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy jest nie 
krótszy niż 5 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji 
oraz nie krótszy niż 10 dni w przypadku 
badań klinicznych innych niż badania 
kliniczne o niskim stopniu interwencji.

Or. en

Uzasadnienie

Proces oceny dodatkowych wyjaśnień powinien odzwierciedlać proces wspólnej oceny 
wniosku. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy potrzebuje 2 dni na konsolidację 
uwag i finalizację sprawozdania z oceny. Poprawka ta zapewnia też państwu członkowskiemu 
pełniącemu rolę sprawozdawcy wystarczający czas (maksymalnie 15 dni w przypadku badań 
klinicznych o niskim stopniu interwencji lub 20 dni w przypadku innych badań klinicznych) na 
dokonanie wstępnej oceny, a także wystarczający czas na przeprowadzenie wspólnej oceny i 
konsolidacji (minimalnie 5 dni w przypadku badań klinicznych o niskim stopniu interwencji 
lub 10 dni w przypadku innych badań klinicznych).

Poprawka 115
Emma McClarkin

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

W celu konsultacji z komitetami 
eksperckimi państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy może też 
wydłużyć okres, o którym mowa w ust. 4 i 
6a, o kolejnych 60 dni w przypadku badań 
klinicznych obejmujących produkty 
lecznicze terapii zaawansowanej lub inne 
nowatorskie terapie.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli to wskazane, ramy czasowe powinny zapewniać wystarczający czas na wniesienie 
wkładu eksperckiego w proces oceny, lecz jedynie w przypadku produktów leczniczych terapii 
zaawansowanej lub innych nowatorskich terapii. Jest to możliwe na mocy obecnie 
obowiązującej dyrektywy.

Poprawka 116
Toine Manders

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie dopilnowują, by 
fakt istnienia i stosowania portalu UE 
został w wystarczającym zakresie podany 
do publicznej wiadomości.

Or. en

Poprawka 117
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7a. Jeżeli państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy nie przedstawiło 
sprawozdania z oceny w terminie 
przewidzianym w ust. 4, 6 i 7, część I 
badania klinicznego uznaje się za przyjętą 
przez państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu przypomnieć, że przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia 
europejskiego opiera się na zasadzie milczącej zgody wprowadzonej dyrektywą 2001/20/WE.
Poszanowanie tej zasady jest niezbędne, ponieważ pozwoli na zagwarantowanie 
przestrzegania terminów, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia nie tylko 
szybkiego dostępu do innowacyjnych metod leczenia, lecz także dla utrzymania 
konkurencyjności europejskich badań klinicznych.

Poprawka 118
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a
Sprawozdanie z oceny badań klinicznych 

w dziedzinie chorób rzadkich
1. W szczególnym przypadku badań 
klinicznych w dziedzinie chorób rzadkich 
zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) 
nr 141/2000 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie sierocych produktów 
leczniczych1 państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy zasięga opinii 
eksperckiej grupy roboczej ds. doradztwa 
naukowego Europejskiej Agencji Leków 
na temat choroby lub grupy chorób 
objętej danym badaniem klinicznym, w 
tym na temat aspektów uwzględnionych w 
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części II oceny.
2. Do celów oceny aspektów, o których 
mowa w art. 7, państwo członkowskie 
pełniące rolę sprawozdawcy bezzwłocznie 
przekazuje zainteresowanym państwom 
członkowskim opinię grupy roboczej ds. 
doradztwa naukowego.
_____________
1Dz.U. L 18 z 22.1.2000, s. 1.

Or. en

Uzasadnienie

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

Poprawka 119
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę osób o słabszej pozycji, przedmiotowe 
rozporządzenie musi być zgodne z ograniczającymi przepisami przewidzianymi przez 
zainteresowane państwa członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o słabszej 
pozycji, takich jak kobiety ciężarne, rodzące i karmiące oraz osoby pozbawione wolności.
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Poprawka 120
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Należy w tym miejscu przypomnieć, że przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia 
europejskiego opiera się na zasadzie milczącej zgody wprowadzonej dyrektywą 2001/20/WE.
Poszanowanie tej zasady jest niezbędne, ponieważ pozwoli na zagwarantowanie 
przestrzegania terminów, które mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia nie tylko 
szybkiego dostępu do innowacyjnych metod leczenia, lecz także dla utrzymania 
konkurencyjności europejskich badań klinicznych.

Poprawka 121
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu zapewnienie sponsorowi możliwości odwołania w ramach procedury 
oceny części II. Możliwość odwołania pozwoli sponsorowi na uzasadnienie bądź wyjaśnienie 
po raz ostatni aspektów badania klinicznego objętych częścią II zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu. Aby nie wydłużać nadmiernie procedury oceny, możliwość odwołania 
zrównoważono zasadą milczącej zgody.

Poprawka 122
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli sponsor nie przedstawi 
dodatkowych wyjaśnień w terminie 
wyznaczonym przez państwo członkowskie 
zgodnie z akapitem pierwszym, uznaje się, 
że wniosek został wycofany. Wycofanie 
wniosku ma zastosowanie tylko w 
odniesieniu do danego zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

Jeżeli na wniosek zainteresowanego 
państwa członkowskiego sponsor nie 
przedstawi dodatkowych wyjaśnień w 
terminie wyznaczonym zgodnie z akapitem 
pierwszym, uznaje się, że wniosek 
dotyczący ocenianego badania klinicznego
został wycofany. Wycofanie wniosku ma 
zastosowanie tylko w odniesieniu do 
danego zainteresowanego państwa 
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członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka nie ma na celu zmiany przepisu proponowanego przez Komisję co do istoty. Służy 
zwiększeniu czytelności francuskiego przekładu.

Poprawka 123
Philippe Juvin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis zaproponowany przez Komisję (art. 8 ust. 2) umożliwia zainteresowanemu państwu 
członkowskiemu niewyrażenie zgody na decyzję podjętą przez państwo członkowskie pełniące 
rolę sprawozdawcy, dotyczącą pozwolenia na badanie, nie określa jednak konsekwencji 
takiego kroku. W poprawce wyraźnie uściślono, że w takim przypadku państwo członkowskie 
może odstąpić od konkluzji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy („opt-
out”) oraz że badanie nie może zostać przeprowadzone w zainteresowanym państwie 
członkowskim.

Poprawka 124
Bernadette Vergnaud

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi – litera a)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) znaczne różnice w zwykłej praktyce 
klinicznej stosowanej w zainteresowanym 
państwie członkowskim i w państwie 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy, które doprowadziłyby do 
uzyskania przez uczestnika gorszego 
leczenia niż to, które stanowi zwykłą 
praktykę kliniczną;

a) znaczne różnice w zwykłej praktyce 
klinicznej stosowanej w zainteresowanym 
państwie członkowskim i w państwie 
członkowskim pełniącym rolę 
sprawozdawcy, które doprowadziłyby do 
uzyskania przez uczestnika gorszej opieki
niż ta, która stanowi zwykłą praktykę 
kliniczną;

Or. en

Poprawka 125
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) naruszenie krajowych przepisów w 
sprawie ochrony uczestników badań 
klinicznych o szerszym zakresie niż 
przepisy niniejszego rozporządzenia, 
szczególnie w odniesieniu do osób o 
słabszej pozycji;

Or. en

Poprawka 126
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) odmowa komisji etycznej w kwestii 
zatwierdzenia przeprowadzenia badania 
klinicznego w zainteresowanym państwie 
członkowskim
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Or. en

Poprawka 127
Bernadette Vergnaud

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

bb) odmowa komisji etycznej w kwestii 
zatwierdzenia przeprowadzenia badania 
klinicznego w zainteresowanym państwie 
członkowskim.

Or. en

Poprawka 128
Heide Rühle

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(bb) naruszenie szerzej zakrojonego 
ustawodawstwa krajowego w sprawie 
ochrony uczestników badań klinicznych, 
szczególnie w odniesieniu do osób o 
słabszej pozycji.

Or. en

Poprawka 129
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Poprawka 130
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu doprecyzowanie przedmiotowego przepisu wniosku dotyczącego 
rozporządzenia.

Poprawka 131
Bernadette Vergnaud
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Jest to dysproporcjonalne obciążenie dla państw członkowskich, mając na uwadze bardzo 
krótki czas. Takie uzasadnienie powinno być udokumentowane w ocenie państwa 
członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy (por. poprawka proponowana do art. 6 ust. 2 
pkt 5).

Poprawka 132
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr
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Poprawka 133
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

Dla zapewnienia większej jasności należy zmienić art. 9 ust. 2. Proponowane przez Komisję 
wyrażenie „łącznie posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie” jest nieścisłe i 
dopuszcza różne interpretacje.

Poprawka 134
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

3. W ocenie uwzględnia się stanowisko co 
najmniej jednej osoby, której głównym 
obszarem zainteresowania jest dziedzina 
spoza nauk ścisłych. Uwzględnia się 
stanowisko co najmniej jednego pacjenta. 
Niezależna komisja etyczna, o której 
mowa w Deklaracji Helsińskiej i ICH-
GCP, bierze udział w procesie oceny 
wszystkich badań klinicznych.

Or. en

Poprawka 135
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku, gdy badanie kliniczne 
dotyczy innych kategorii uczestników 
uznanych na podstawie prawa krajowego 
za osoby o słabszej pozycji, wniosek o 
pozwolenie na badanie kliniczne ocenia 
się w świetle przepisów krajowych 
zainteresowanych państw członkowskich.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że jeżeli chodzi o ochronę osób o słabszej pozycji, przedmiotowe 
rozporządzenie musi być zgodne z przepisami przewidzianymi przez zainteresowane państwa 
członkowskie w odniesieniu do innych kategorii osób o słabszej pozycji, takich jak kobiety 
ciężarne, rodzące i karmiące oraz osoby pozbawione wolności.

Poprawka 136
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy

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. 
Powody wycofania muszą zostać 
przekazane wszystkim zainteresowanym 
państwom członkowskim i podane do 
publicznej wiadomości za pośrednictwem 
portalu, o którym mowa w niniejszym 
rozporządzeniu.

Or. en
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Poprawka 137
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – akapit pierwszy

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. 
Dokumentacja wycofanych wniosków 
pozostaje w bazie danych UE. Podaje się 
powody każdego wycofania.

Or. en

Poprawka 138
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Niniejszy rozdział pozostaje bez 
uszczerbku dla możliwości przedłożenia 
przez sponsora, po otrzymaniu odmowy 
wydania pozwolenia lub po wycofaniu 
wniosku, wniosku o pozwolenie do 
któregokolwiek z państw, które mają być 
zainteresowanymi państwami 
członkowskimi. Wniosek ten uważa się za 
nowy wniosek o pozwolenie na inne 
badanie kliniczne. W nowym wniosku 
należy zawrzeć wyjaśnienia dotyczące 
poprzednich wniosków, ich wycofania 
oraz odmów.

Or. en
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Poprawka 139
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 13 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Po otrzymaniu odmowy wydania 
pozwolenia lub po wycofaniu wniosku 
sponsor ma możliwość przedłożenia 
nowego 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. We wniosku tym należy 
jednak przedstawić powody odmowy 
wydania pozwolenia lub wycofania 
pierwotnego wniosku o pozwolenie oraz 
zmiany wprowadzone w stosunku do 
początkowej wersji protokołu.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu uniknięcie sytuacji, w której sponsor złożyłby wniosek, w odniesieniu 
do którego nie wydano pozwolenia lub który został wycofany, do innego państwa 
członkowskiego, nie informując go uprzednio o odmowie wydania pozwolenia lub o 
wycofaniu pierwotnego wniosku ani o powodach takiej decyzji i nie nanosząc wymaganych 
poprawek.

Poprawka 140
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Dzięki tej poprawce dopilnowuje się, by państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w 
postępowaniu w sprawie pierwotnego pozwolenia było państwem członkowskim pełniącym 
rolę sprawozdawcy w ramach procedury rozszerzenia badania klinicznego. Należy wyznaczyć 
państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy tylko wówczas, gdy wniosek dotyczy 
trzech państw członkowskich lub większej ich liczby. Badania klinicznego nie powinno się 
rozszerzać w oparciu o badanie kliniczne, na które pozwolenie otrzymało tylko jedno lub dwa 
państwa członkowskie. Decyzja UE powinna zawsze bazować na większościowej decyzji 
państw członkowskich, co oznaczałoby, że minimalna liczba państw członkowskich 
uczestniczących w jej podejmowaniu wynosi trzy.

Poprawka 141
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Istotną zmianę można wprowadzić tylko po 
jej zaakceptowaniu zgodnie z procedurą 
określoną w niniejszym rozdziale.

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

Or. en

Poprawka 142
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Jeżeli państwo członkowskie pełniące rolę 
sprawozdawcy nie przekazało sponsorowi 

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

informacji zgodnie z ust. 2 lit. a)–c) w 
terminie trzech dni od otrzymania uwag 
lub uzupełnionego wniosku, wniosek 
uznaje się za kompletny, a w przypadku 
badania klinicznego o minimalnym stopniu 
ryzyka, uznaje się, że po jego istotnej 
zmianie nadal będzie ono badaniem 
klinicznym o minimalnym stopniu ryzyka.

Or. fr

Uzasadnienie

Lepiej jest zdefiniować drugą kategorię badań na podstawie poziomu ryzyka dla danej osoby 
niż na podstawie rodzaju interwencji. Jest to zgodne z głównym celem wniosku dotyczącego 
rozporządzenia, który dotyczy opracowania podejścia opartego na ryzyku. Należałoby 
ponadto dostosować rozporządzenie do przepisów konwencji z Oviedo. W art. 17 tejże 
konwencji, którą ratyfikowało wiele państw członkowskich, zdefiniowano pojęcie 
„minimalnego ryzyka”.

Poprawka 143
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 25 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

5. Jeżeli badanie kliniczne zostało 
przeprowadzone poza Unią, musi być ono 
zgodne z przepisami niniejszego 
rozporządzenia w zakresie praw,
bezpieczeństwa, zdrowia i adekwatności 
uczestników, wiarygodności i odporności 
danych uzyskanych w ramach badania 
klinicznego.

Or. en

Poprawka 144
Philippe Juvin

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

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

a) Nie dotyczy wersji polskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka 145
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

Or. fr

Uzasadnienie

Proponowany przekład francuski wydaje się niespójny. Poprawka ma znaczenie językowe.

Poprawka 146
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28 – ustęp 1 – litera c)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

skreślona
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Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 147
Philippe Juvin

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 148
Philippe Juvin

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

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

Or. fr

Uzasadnienie

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

Poprawka 149
Cristian Silviu Buşoi

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 
zgodę ustnie w obecności co najmniej 
jednego bezstronnego świadka. Uczestnik 
lub jego przedstawiciel ustawowy 
otrzymuje egzemplarz dokumentu, w 
którym wyraził świadomą zgodę.

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 to 
możliwe, należy zapewnić uczestnikowi 
wystarczający 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
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Uzasadnienie

Należy pozostawić uczestnikowi wystarczający czas na podjęcie decyzji. Nie dotyczy to 
sytuacji nagłych, w których decyzję trzeba podjąć szybko.

Poprawka 150
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 29 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając art. 28, w przypadku 
badania klinicznego o minimalnym 
stopniu ryzyka świadomą zgodę można 
wyrazić ustnie, pod warunkiem, że będzie 
ona należycie udokumentowana zgodnie z 
ustawodawstwem zainteresowanego 
państwa członkowskiego.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie dostosowano warunków udzielania informacji i 
uzyskiwania zgody do ryzyka i ograniczeń związanych z badaniem. Ze względu na zasadniczo 
krajowy charakter tej kwestii należy koniecznie umożliwić państwom członkowskim 
złagodzenie warunków uzyskiwania zgody w przypadku badań klinicznych o minimalnym 
stopniu ryzyka, o ile zgoda uczestnika będzie należycie udokumentowana.

Poprawka 151
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) uczestnik niezdolny do wyrażenia 
świadomej zgody otrzymał zrozumiałe dla 
niego informacje dotyczące badania, 
związanego z nim ryzyka i korzyści;

b) uczestnik niezdolny do wyrażenia 
świadomej zgody otrzymał od badacza lub 
jego przedstawiciela, zgodnie z 
ustawodawstwem zainteresowanego 
państwa członkowskiego, zrozumiałe dla 
niego informacje dotyczące badania, 
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związanego z nim ryzyka i korzyści;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że w praktyce badacz może powierzyć reprezentującemu go lekarzowi 
zadanie udzielenia informacji przyszłemu uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu i uzyskania jego zgody. Na przykład we Francji zezwala na to prawo.

Poprawka 152
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera f)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

f) takie badanie dotyczy choroby 
bezpośrednio zagrażającej życiu lub 
zdrowiu, na którą cierpi uczestnik;

f) takie badanie dotyczy bezpośrednio 
przypadłości, na którą cierpi 
zainteresowana osoba;

Or. fr

Uzasadnienie

Art. 30 odnosi się do pacjentów niezdolnych do wyrażenia zgody z powodu chorób 
pogarszających ich funkcje poznawcze. Warunek ten nie dotyczy sytuacji nagłych, o których 
mowa w art. 32 i które nie po winny być przywoływane w tym miejscu. Przymiotnik 
„débilitant” (w znaczeniu „osłabiający”) jest obecnie bardzo rzadko używany we Francji.
Należy wskazać jedynie na przypadłość, „na którą cierpi zainteresowana osoba” i która jest 
przyczyną jej niezdolności do wyrażenia zgody.

Poprawka 153
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 30 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 

h) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
niezdolnego do wyrażenia świadomej 
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zgody korzyści większych niż ryzyko, albo 
nie będzie wiązał się z żadnym ryzykiem.

zgody korzyści większych niż ryzyko, albo 
będzie się wiązał z minimalnym ryzykiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Wniosek dotyczący rozporządzenia ma zastosowanie do badań klinicznych niosących ze sobą 
ryzyko (minimalne lub wyższe niż minimalne). Nie obejmuje on badań nieinterwencyjnych, 
które z definicji nie niosą ze sobą żadnego ryzyka.

Poprawka 154
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Nie naruszając art. 31 ust. 1, w 
przypadku badania klinicznego o 
minimalnym stopniu ryzyka, gdy nie 
można uzyskać w terminie zgodnym z 
wymogami metodologicznymi badania 
zgody drugiej osoby sprawującej władzę 
rodzicielską i z zastrzeżeniem pozytywnej 
opinii komisji etycznej, badanie kliniczne 
z udziałem małoletniego można 
przeprowadzić za zgodą jedynie obecnej 
osoby sprawującej władzę rodzicielską.

Or. fr

Uzasadnienie

We wniosku dotyczącym rozporządzenia nie dostosowano warunków uzyskiwania zgody do 
ryzyka i ograniczeń związanych z badaniem. Należałoby umożliwić państwom członkowskim 
złagodzenie warunków uzyskiwania zgody w przypadku badań klinicznych o minimalnym 
stopniu ryzyka z udziałem małoletnich w przypadku, gdy nie można czekać na przybycie 
drugiej osoby sprawującej władzę rodzicielską ze względu na krótki okres możliwego 
włączenia do badania i z zastrzeżeniem pozytywnej opinii komisji etycznej.

Poprawka 155
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) uzyskano świadomą zgodę 
przedstawiciela ustawowego, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;

a) uzyskano świadomą zgodę obu 
przedstawicieli ustawowych, stanowiącą 
domniemaną wolę małoletniego;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przestrzegać różnych przepisów krajowych dotyczących badań klinicznych z udziałem 
małoletnich. Na przykład, zgodnie z prawem francuskim, w przypadku badań klinicznych z 
udziałem małoletnich zgoda musi być obowiązkowo udzielona przez obie osoby sprawujące 
władzę rodzicielską.

Poprawka 156
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1 – litera h)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

h) z badania klinicznego wynikają pewne 
bezpośrednie korzyści dla grupy
pacjentów;

h) z badania klinicznego mogą wynikać
pewne bezpośrednie korzyści dla kategorii
pacjentów, których dotyczy badanie;

Or. fr

Uzasadnienie

Termin „kategoria” jest bardziej odpowiedni.

Poprawka 157
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – wprowadzenie
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 lit. 
c) i d), art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 31 
ust. 1 lit. a) i b) świadomą zgodę można
uzyskać po rozpoczęciu badania 
klinicznego w celu jego kontynuowania, a 
informacji dotyczących badania 
klinicznego można udzielić po rozpoczęciu 
badania klinicznego, o ile spełnione są 
wszystkie następujące warunki:

1. W drodze odstępstwa od art. 28 ust. 1 lit. 
c) i d), art. 30 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 31 
ust. 1 lit. a) i b) świadomą zgodę, o której 
mowa w art. 29 ust. 1, należy uzyskać jak 
najwcześniej po rozpoczęciu badania 
klinicznego, a informacji dotyczących 
badania klinicznego udziela się po 
rozpoczęciu badania klinicznego, o ile 
spełnione są wszystkie następujące 
warunki:

Or. fr

Uzasadnienie

Jest pożądane, aby zgoda na kontynuowanie badania była uzyskiwana, gdy tylko uczestnik 
odzyska zdolność do jej udzielenia i najlepiej przed końcem badania.

Poprawka 158
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą, 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą, 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika lub jego 
przedstawiciela ustawowego (rodzica bądź 
opiekuna) oraz uprzednie przekazanie 
informacji jemu lub jego 
przedstawicielowi ustawowemu (rodzicowi 
bądź opiekunowi);

Or. en

Poprawka 159
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) ze względu na nagłość sytuacji, 
spowodowaną nagłą chorobą zagrażającą 
życiu lub inną nagłą poważną chorobą, 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

a) ze względu na nagłość sytuacji 
niemożliwe jest uzyskanie uprzedniej 
świadomej zgody uczestnika oraz 
uprzednie przekazanie mu informacji;

Or. fr

Poprawka 160
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) nie jest dostępny żaden przedstawiciel 
ustawowy;

b) nie można uzyskać zgody 
przedstawiciela ustawowego w terminie 
zgodnym z wymogami metodologicznymi 
badania;

Or. fr

Uzasadnienie

Należałoby znieść warunek związany z obecnością przedstawiciela w odniesieniu do badań 
klinicznych w sytuacjach nagłych. W przeciwnym wypadku przepis ten będzie stanowić regres 
w stosunku do niektórych ustawodawstw krajowych. Na przykład prawo francuskie zawiera 
przepis zezwalający na rozpoczęcie badania bez uprzedniej zgody rodziny, nawet jeśli jest 
ona obecna, w nagłych przypadkach zagrożenia dla życia pacjenta (zatrzymanie akcji serca).

Poprawka 161
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera c)
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

c) uczestnik nie wyraził wcześniej 
zastrzeżeń znanych badaczowi;

c) uczestnik lub przedstawiciel ustawowy 
nie wyraził wcześniej zastrzeżeń znanych 
badaczowi;

Or. en

Poprawka 162
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 1 – litera d)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

d) badanie bezpośrednio dotyczy choroby, 
która powoduje niemożność uzyskania 
uprzedniej świadomej zgody oraz 
uprzedniego przekazania informacji;

skreślona

Or. fr

Uzasadnienie

Nagła sytuacja nie zawsze jest przyczyną niemożności uzyskania zgody. Na przykład badania 
dotyczące wstrząsów mogą być ukierunkowane na pacjentów przebywających na oddziale 
intensywnej opieki medycznej i z tego względu niezdolnych do wyrażenia zgody (śpiączka, 
sedacja). Dosłowna interpretacja tego artykułu mogłaby uniemożliwić prowadzenie takich 
badań.

Poprawka 163
Emma McClarkin

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 jedynie z 
proporcjonalnym ryzykiem w odniesieniu 
do chorób przewlekłych (choroba 
zagrażająca życiu) i jedynie z 
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proporcjonalnym obciążeniem dla 
uczestnika.

Or. en

Poprawka 164
Philippe Juvin, Cristian Silviu Buşoi

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) istnieją podstawy, aby przypuszczać, że 
udział w badaniu klinicznym będzie się 
wiązał z odniesieniem przez uczestnika 
korzyści większych niż ryzyko, albo będzie 
się wiązał jedynie z minimalnym
ryzykiem.

Or. fr

Uzasadnienie

Philippe Juvin przyjmuje z zadowoleniem oferowaną we wniosku dotyczącym rozporządzenia 
możliwość odstępstwa od zasady uprzedniej zgody pacjenta w przypadku badań klinicznych w 
sytuacjach nagłych. Niemniej jednak zawężenie możliwości prowadzenia takich badań do 
badań o minimalnym stopniu ryzyka wydaje się zbyt restrykcyjne i stanowiłoby regres dla 
niektórych państw członkowskich. W praktyce przepis ten wykluczyłby możliwość 
prowadzenia wielu badań w dziedzinie reanimacji i nad innowacyjnymi produktami.

Poprawka 165
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Jeżeli uczestnik lub, w stosownym 
przypadku, jego przedstawiciel ustawowy 
nie wyraża zgody na kontynuowanie 
badania, informuje się go o możliwości 
niewyrażenia zgody na wykorzystanie 



PE504.308v01-00 80/101 AM\925951PL.doc

PL

danych zgromadzonych przed odmową 
wyrażenia zgody na kontynuowanie 
badania.

Or. fr

Uzasadnienie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnika oraz niezawodności danych Philippe Juvin 
proponuje wprowadzenie dodatkowego przepisu zobowiązującego badacza lub jego 
przedstawiciela do uzyskania informacji o tym, czy uczestnik lub, w stosownym przypadku, 
jego przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na wykorzystanie danych.

Poprawka 166
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) w przypadku uczestników niezdolnych 
do wyrażenia świadomej zgody oraz 
małoletnich świadomą zgodę, o której 
mowa w ust. 1, uzyskuje się od 
przedstawiciela ustawowego w 
najkrótszym możliwym terminie, zaś 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
udziela się w najkrótszym możliwym 
terminie uczestnikowi;

a) w przypadku uczestników niezdolnych 
do wyrażenia świadomej zgody oraz 
małoletnich świadomą zgodę, o której 
mowa w ust. 1, uzyskuje się od 
przedstawiciela ustawowego w 
najkrótszym możliwym terminie, zaś 
informacji, o których mowa w ust. 1, 
badacz lub jego przedstawiciel udziela w 
najkrótszym możliwym terminie 
uczestnikowi;

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że w praktyce badacz może powierzyć reprezentującemu go lekarzowi 
zadanie udzielenia informacji przyszłemu uczestnikowi lub jego przedstawicielowi 
ustawowemu i uzyskania jego zgody. Na przykład we Francji zezwala na to prawo.

Poprawka 167
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od rozpoczęcia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
30 dni od rozpoczęcia badania klinicznego 
w odniesieniu do tego państwa 
członkowskiego.

Or. fr

Poprawka 168
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Wszystkie badania kliniczne powinny 
zostać przed ich rozpoczęciem 
zarejestrowane w bazie danych, o której 
mowa w niniejszym rozporządzeniu.
Przekazywane informacje obejmują datę 
rozpoczęcia i zakończenia naboru 
uczestników.

Or. en

Poprawka 169
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 33 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia naboru 
uczestników. W przypadku ponownego 
rozpoczęcia naboru stosuje się ust. 1.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
30 dni od zakończenia naboru 
uczestników. W przypadku ponownego 
rozpoczęcia naboru stosuje się ust. 1.

Or. fr
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Poprawka 170
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zakończenie badania klinicznego, 
przedwczesne zakończenie badania 
klinicznego

Zakończenie badania klinicznego, 
przedwczesne zakończenie badania 
klinicznego i przedłożenie wyników

Or. en

Uzasadnienie

Jest to dostosowanie tytułu, tak aby odzwierciedlić treść artykułu.

Poprawka 171
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
15 dni od zakończenia badania 
klinicznego.

Zgłoszenia tego dokonuje się w terminie 
30 dni od zakończenia badania 
klinicznego.

Or. fr

Poprawka 172
Heide Rühle

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

W terminie jednego roku od zakończenia 
badania klinicznego sponsor przekazuje do 
bazy danych UE streszczenie wyników 
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badania klinicznego. badania klinicznego i sprawozdanie z 
badania biomedycznego.

Or. en

Poprawka 173
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli w chwili złożenia wniosku o 
pozwolenie na badanie kliniczne badanie 
to miało być wykorzystane w celu 
uzyskania pozwolenia na dopuszczenie 
produktu leczniczego do obrotu, 
streszczenie wyników, o którym mowa w 
akapicie pierwszym, przedkłada się w 
ciągu 30 dni od daty wydania pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu lub, w 
stosownych przypadkach, w ciągu jednego 
roku od podjęcia decyzji o przerwaniu 
prac rozwojowych nad produktem 
leczniczym.

Or. en

Uzasadnienie

Jako że streszczenie wyników badań klinicznych musi być ujawniane, fakt ten nie powinien 
mieć wpływu na konkurencyjność sponsora. Proponuje się zatem, by jedynie w przypadku 
komercyjnych badań klinicznych wyniki ujawniano po upływie 30 dni od wydania pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu. W przypadku wstrzymania procesu opracowywania produktu 
leczniczego wyniki należy opublikować w ciągu jednego roku od podjęcia decyzji o 
przerwaniu tego procesu.

Poprawka 174
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 3 – akapit drugi
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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.

skreślony

Or. en

Poprawka 175
Heide Rühle

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 upływie 12 miesięcy od 
czasowego wstrzymania dane z badań 
klinicznych udostępnia się publicznie, 
nawet jeżeli są one niepełne.

Or. en

Poprawka 176
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 4



AM\925951PL.doc 85/101 PE504.308v01-00

PL

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.

Jeżeli badanie kliniczne zostaje 
przerwane, sponsor za pośrednictwem 
portalu UE powiadamia zainteresowane 
państwa członkowskie o przyczynach 
takiej decyzji w ciągu 15 dni od jej 
podjęcia.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka mająca na celu zapewnienie przejrzystości co do przyczyn podjęcia decyzji o 
przerwaniu badania klinicznego.

Poprawka 177
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Komisja jest uprawniona do przyjęcia 
aktów delegowanych zgodnie z art. 85 w 
celu zmiany załącznika IIIa, aby 
dostosować go do zmian naukowych lub 
ogólnoświatowych zmian regulacyjnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Niezbędna jest elastyczność w celu dostosowania treści streszczenia wyników na wypadek 
zmian naukowych lub ogólnoświatowych zmian regulacyjnych.

Poprawka 178
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w art. 
38 i 39.

Europejska Agencja Leków ustanowiona 
rozporządzeniem (WE) nr 726/2004 
(zwana dalej „Agencją”) tworzy i prowadzi 
elektroniczną bazę danych, do której 
zgłaszane są dane, o których mowa w art. 
38 i 39. Ta elektroniczna baza danych jest 
modułem bazy danych, o której mowa w 
art. 24 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Skorygowanie podstawy prawnej dla funkcjonowania bazy danych EUdraVigilence. Niniejsza 
poprawka zastępuje poprawkę 17 do projektu opinii.

Poprawka 179
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor zgłasza niezwłocznie drogą 
elektroniczną do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, wszystkie 
stosowne dane dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 

1. W terminie określonym w załączniku 
III sponsor zgłasza drogą elektroniczną do 
elektronicznej bazy danych, o której mowa 
w art. 36, wszystkie stosowne dane 
dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
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nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub w ramach badania klinicznego 
związanego ze sponsorem.

leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
lub przez innego sponsora, który albo jest 
częścią tej samej spółki-matki, albo z 
którym sponsor wspólnie opracowuje 
produkt leczniczy na mocy formalnej 
umowy.

Or. en

Poprawka 180
Emma McClarkin

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

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli sponsor nie ma dostępu do 
niektórych informacji i nie jest w związku 
z tym w stanie przedłożyć pełnego 
sprawozdania, należy to zaznaczyć w tym 
sprawozdaniu.
W przypadku badania klinicznego, które 
wiąże się z wykorzystaniem więcej niż 
jednego badanego produktu leczniczego, 
sponsor może złożyć jedno sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu 
do wszystkich badanych produktów 
leczniczych wykorzystanych w ramach 
tego badania. Sponsor powinien podać w 
sprawozdaniu powody podjęcia tej decyzji.

Or. en

Poprawka 181
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, 
rozpoczyna się w chwili wydania 
pierwszego pozwolenia na badanie 
kliniczne zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem. Wygasa on w chwili 
zakończenia ostatniego badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora 
z zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego.

2. Obowiązek danego sponsora, o którym 
mowa w ust. 1, rozpoczyna się w chwili 
wydania pierwszego pozwolenia na 
badanie kliniczne dla tego sponsora 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. 
Wygasa on w chwili zakończenia 
ostatniego badania klinicznego 
prowadzonego przez sponsora z 
zastosowaniem badanego produktu 
leczniczego. Obowiązek składania 
sprawozdania rocznego nie ma 
zastosowania wówczas, gdy sponsor nie 
prowadzi badań klinicznych w 
wykorzystaniem badanych produktów 
leczniczych.

Or. en

Poprawka 182
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 43 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zgłaszanie danych dotyczących 
bezpieczeństwa pomocniczych produktów 
leczniczych odbywa się zgodnie z 
rozdziałem 3 dyrektywy 2001/83/WE.

Zgłaszanie danych dotyczących 
bezpieczeństwa pomocniczych produktów 
leczniczych odbywa się zgodnie z 
dyrektywą 2010/84/UE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należałoby zmienić odniesienie do dyrektywy. Dyrektywa 2010/84/UE, która weszła w życie w 
styczniu 2011 r., zmieniła bowiem dyrektywę 2001/83/WE w odniesieniu do nadzoru nad 
bezpieczeństwem farmakoterapii.

Poprawka 183
Philippe Juvin
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Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 45 – akapit pierwszy – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) kwestii, czy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym o niskim stopniu 
interwencji;

a) kwestii, czy badanie kliniczne jest 
badaniem klinicznym o niskim stopniu 
ryzyka;

Or. fr

Uzasadnienie

Byłoby lepiej, gdyby wniosek dotyczący rozporządzenia opierał się na podejściu opartym na 
ryzyku, jakie niosą ze sobą badania, a monitorowanie zostało dostosowane do ryzyka, 
jakiemu podlega uczestnik badania klinicznego.

Poprawka 184
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 48 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Badane produkty lecznicze są 
identyfikowalne oraz podlegają 
przechowywaniu, niszczeniu i zwrotowi 
we właściwy i proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, biorąc pod uwagę 
fakt, czy badany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu, oraz czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu interwencji.

Badane produkty lecznicze są 
identyfikowalne oraz podlegają 
przechowywaniu, niszczeniu i zwrotowi 
we właściwy i proporcjonalny sposób, aby 
zagwarantować bezpieczeństwo 
uczestników oraz wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego, biorąc pod uwagę 
fakt, czy badany produkt leczniczy jest 
dopuszczony do obrotu, oraz czy badanie 
kliniczne jest badaniem klinicznym o 
niskim stopniu ryzyka.

Or. fr

Uzasadnienie

Byłoby lepiej, gdyby wniosek dotyczący rozporządzenia opierał się na podejściu opartym na 
ryzyku, jakie niosą ze sobą badania, a przepisy dotyczące identyfikowania, przechowywania, 
niszczenia i zwrotu produktów leczniczych zostały dostosowane do ryzyka, jakiemu podlega 
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uczestnik badania klinicznego.

Poprawka 185
Christel Schaldemose

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 zdrowie uczestników lub wiarygodność i 
odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego.

Or. en

Poprawka 186
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Sponsor powiadamia zainteresowane 
państwa członkowskie za pośrednictwem 
portalu UE i bez zbędnej zwłoki o 
wszystkich nieoczekiwanych zdarzeniach, 
które wpływają na stosunek korzyści do 
ryzyka w ramach badania klinicznego, lecz 
nie są podejrzewanymi nieoczekiwanymi 
poważnymi działaniami niepożądanymi, o 
których mowa w art. 38.

1. Sponsor powiadamia właściwe organy
zainteresowanych państw członkowskich
za pośrednictwem portalu UE i bez zbędnej 
zwłoki o wszystkich nieoczekiwanych 
zdarzeniach, które wpływają na stosunek 
korzyści do ryzyka w ramach badania 
klinicznego, lecz nie są podejrzewanymi 
nieoczekiwanymi poważnymi działaniami 
niepożądanymi, o których mowa w art. 38.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na temat stosunku korzyści do ryzyka należy przekazać też komisjom etycznym.
Termin „właściwe organy” obejmuje zarówno władze krajowe, jak i komisje etyczne.
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Poprawka 187
Christel Schaldemose

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 w formacie elektronicznym po 
zakończeniu badania klinicznego.
Elektroniczna dokumentacja podstawowa 
archiwizowana jest w możliwym do 
odczytania i łatwo dostępnym formacie. 
Dokumentację medyczną uczestników 
należy jednak archiwizować zgodnie z 
przepisami krajowymi.

Or. en

Poprawka 188
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Zainteresowane państwo członkowskie 
ustala, w jakim języku mają być podane 
informacje na etykiecie. Produkt leczniczy 
może być opatrzony etykietą w kilku 
językach.

Zainteresowane państwo członkowskie 
ustala, w jakim języku mają być podane
informacje na etykiecie. Jest to jeden z 
języków urzędowych Unii. Produkt 
leczniczy może być opatrzony etykietą w 
kilku językach.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie sformułowań użytych w poprawce 25. Aby nie nakładać zbędnych obciążeń, 
informacje na etykiecie powinny widnieć tylko w językach urzędowych UE. Nie powinno to 
uniemożliwiać zainteresowanym państwom członkowskim wprowadzania obowiązku używania 
języka, który nie jest językiem urzędowym tego państwa członkowskiego, lecz jest właściwy ze 
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względu na miejsce prowadzenia badań klinicznych. Tę ostatnią kwestię powinny też wziąć 
pod uwagę państwa członkowskie, w których używa się więcej niż jednego języka urzędowego 
UE.

Poprawka 189
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W odniesieniu do badań klinicznych 
innych niż badania kliniczne o niskim 
stopniu interwencji sponsor zapewnia 
wypłacenie odszkodowania za każdą 
szkodę poniesioną przez uczestnika, 
zgodnie z właściwymi przepisami 
dotyczącymi odpowiedzialności sponsora i 
badacza. Odszkodowanie wypłacane jest 
niezależnie od zdolności finansowej 
sponsora i badacza.

W odniesieniu do badań klinicznych 
sponsor zapewnia wypłacenie 
odszkodowania za każdą szkodę 
poniesioną przez uczestnika, zgodnie z 
właściwymi przepisami dotyczącymi 
odpowiedzialności sponsora i badacza. 
Odszkodowanie wypłacane jest niezależnie 
od zdolności finansowej sponsora i 
badacza.

Or. en

Poprawka 190
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 72 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 W odniesieniu do badań klinicznych 
innych niż badania kliniczne o niskim 
stopniu interwencji sponsor zapewnia 
wypłacenie odszkodowania za każdą 
szkodę poniesioną przez uczestnika, 
zgodnie z właściwymi przepisami 
dotyczącymi odpowiedzialności sponsora i 
badacza. Odszkodowanie wypłacane jest 
niezależnie od zdolności finansowej 
sponsora i badacza.

W odniesieniu do badań klinicznych 
innych niż badania kliniczne o niskim 
stopniu interwencji sponsor, także w 
oparciu o ubezpieczenie, zapewnia 
wypłacenie odszkodowania za każdą 
szkodę poniesioną przez uczestnika, 
zgodnie z właściwymi przepisami 
dotyczącymi odpowiedzialności sponsora i 
badacza. Odszkodowanie wypłacane jest 
niezależnie od zdolności finansowej 
sponsora i badacza.
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Jeżeli odszkodowanie wypłacane jest z 
ubezpieczenia, sponsor może skorzystać z 
jednej polisy, aby uwzględnić jedno 
badanie kliniczne lub większą liczbę 
takich badań prowadzonych w tym samym 
państwie członkowskim.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ubezpieczenie komercyjne jest pewną opcją obok krajowego systemu 
odszkodowawczego. Ponadto zezwolenie sponsorowi na uwzględnienie w ramach jednej 
polisy ubezpieczeniowej więcej niż jednego badania klinicznego w tym samym państwie 
członkowskim doprowadzi do zmniejszenia kosztów ubezpieczenia.

Poprawka 191
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzają 
krajowy mechanizm odszkodowawczy 
celem wynagradzania szkód, o których 
mowa w art. 72.

1. W odniesieniu do badań klinicznych, 
które, z przyczyn obiektywnych, w chwili 
złożenia wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne nie miały być wykorzystane w 
celu uzyskania pozwolenia na 
dopuszczenie produktu leczniczego do 
obrotu, państwa członkowskie 
wprowadzają krajowy mechanizm 
odszkodowawczy celem wynagradzania 
szkód, o których mowa w art. 72.

Korzystanie z krajowego systemu 
odszkodowawczego jest nieodpłatne lub 
podlega symbolicznej opłacie.

Or. en

Uzasadnienie

Pojawiają się niejasności co do sposobu, w jaki system ten miałby funkcjonować i być 
finansowany.  Niemniej jednak dostęp do krajowego systemu odszkodowawczego powinien 
być ograniczony do niekomercyjnych badań klinicznych. Aby uzyskać rzeczywistą wartość 
dodaną, korzystanie z takiego systemu powinno być nieodpłatne lub wiązać się z 
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umiarkowanymi kosztami (symboliczna opłata). System ubezpieczeń komercyjnych nie 
powinien konkurować z systemem publicznym, który działa na zasadach niekomercyjnych, 
ponieważ może to prowadzić do eliminacji ubezpieczycieli z rynku.

Poprawka 192
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 73 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Korzystanie z krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego jest nieodpłatne, jeżeli, 
z przyczyn obiektywnych, w chwili 
złożenia wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne, badanie to nie miało być 
wykorzystane w celu uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie produktu 
leczniczego do obrotu.

skreślony

W przypadku wszystkich pozostałych 
badań klinicznych korzystanie z 
krajowego mechanizmu 
odszkodowawczego może być odpłatne.
Państwa członkowskie ustalają wysokość 
opłat, nie mając na celu osiągnięcia 
zysku, przy uwzględnieniu ryzyka 
związanego z badaniem klinicznym, 
potencjalnych szkód oraz 
prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

Or. en

Uzasadnienie

Dostęp do krajowego systemu odszkodowawczego powinien być ograniczony do sponsorów 
niekomercyjnych badań klinicznych. Pozostała część tekstu została przeniesiona do ust. 1.

Poprawka 193
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 74 – ustęp 2
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. O środkach, o których mowa w ust. 1, 
powiadamiane są wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie za 
pośrednictwem portalu UE.

2. O środkach, o których mowa w ust. 1, 
powiadamiane są wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie za 
pośrednictwem portalu UE. Informacje na 
temat tych środków są publicznie 
udostępniane w portalu UE.

Or. en

Poprawka 194
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 76 – ustęp 1 – litera a)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

a) czy państwa członkowskie właściwie 
nadzorują przestrzeganie niniejszego 
rozporządzenia;

skreślona

Or. en

Uzasadnienie

Skreślenie art. 76 ust. 1 lit. a), w której przyznaje się Komisji uprawnienie do kontrolowania 
państw członkowskich w zakresie przestrzegania niniejszego rozporządzenia. Komisji nie 
przyznaje się takich uprawnień w żadnym akcie prawnym dotyczącym produktów leczniczych.
Komisja nie wyjaśnia, dlaczego wprowadziła to uprawnienie obok istniejących narzędzi 
służących zachowaniu zgodności po stronie państw członkowskich.

Poprawka 195
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 3 – tiret drugie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

– ochrona informacji objętych tajemnicą 
handlową;

– ochrona informacji objętych tajemnicą 
handlową, w szczególności poprzez 
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uwzględnienie stanu zaawansowania 
procedury udzielania pozwolenia na 
dopuszczenie tego produktu do obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Status informacji objętych tajemnicą handlową zależy od stanu zaawansowania procedury 
udzielania pozwolenia na dopuszczenie danego produktu leczniczego do obrotu. Dlatego 
należy go uwzględniać przy definiowaniu wymogów dotyczących ujawniania zgodnie z 
obowiązującym prawodawstwem UE.

Poprawka 196
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 90 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 90a
Przegląd rozporządzenia

Od chwili wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia co pięć lat Komisja 
przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdanie ze stosowania 
niniejszego rozporządzenia w praktyce. W 
sprawozdaniu tym Komisja ocenia skutki 
stosowania niniejszego rozporządzenia dla 
postępu naukowego i technologicznego 
oraz środki, jakie należy dostosować w 
celu utrzymania konkurencyjności 
europejskich badań klinicznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy wymagać od Komisji przeprowadzania systematycznej i szczegółowej oceny skutków 
rozporządzenia dla europejskich badań klinicznych. Celem jest dopilnowanie tego, by 
przedmiotowe rozporządzenie umożliwiło wsparcie postępu naukowego i technologicznego w 
szybko zmieniającym się środowisku (europejskie podejście w zakresie „smart law”).
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Poprawka 197
Emma McClarkin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 93 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

 Niniejsze rozporządzenie stosuje się od
dnia [proszę wstawić konkretną datę –
dwa lata od jego publikacji].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od 
momentu wydania przez Stały Komitet ds. 
Produktów Leczniczych Stosowanych u 
Ludzi pozytywnej opinii w kwestii pełnej 
funkcjonalności portalu UE.

Or. en

Uzasadnienie

Portal UE to ważny element nowego prawodawstwa. Prawodawstwo to nie może być 
stosowane bez w pełni funkcjonalnego portalu. A zatem rozporządzenie powinno 
obowiązywać dopiero po wprowadzeniu pełnej funkcjonalności tego portalu, co uzgodniły 
państwa członkowskie.

Poprawka 198
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 2 – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

9. W przypadku ponownego składania 
wniosku w liście przewodnim zwraca się 
uwagę na zmiany w stosunku do 
poprzedniego wniosku.

9. W przypadku ponownego składania 
wniosku w liście przewodnim zwraca się 
uwagę na powody odrzucenia pierwotnego 
wniosku o pozwolenie oraz na zmiany w 
stosunku do początkowej wersji protokołu.

Or. fr

Uzasadnienie

Przepis ten ma na celu uniknięcie sytuacji, w której sponsor złożyłby wniosek, w odniesieniu 
do którego nie wydano pozwolenia lub który został wycofany, do innego państwa 
członkowskiego, nie informując go uprzednio o odmowie wydania pozwolenia lub o 
wycofaniu początkowego wniosku ani o powodach takiej decyzji i nie nanosząc wymaganych 
poprawek.
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Poprawka 199
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 4 – punkt 13 – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

oszacowanie przewidywanych korzyści i 
ryzyka, umożliwiające ocenę zgodnie z art. 
6;

oszacowanie przewidywanych korzyści i 
ryzyka, w tym dla konkretnych 
subpopulacji, umożliwiające ocenę 
zgodnie z art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta zastępuje poprawkę 27 do projektu opinii. Termin „subpopulacje” jest bardziej 
właściwy niż „grupy pacjentów”, ponieważ jest szerszy.

Poprawka 200
Philippe Juvin

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

61. Przedkłada się opis wszelkich umów 
między sponsorem a ośrodkiem.

skreślony

Or. fr

Uzasadnienie

Terminy przygotowywania i podpisywania umów między sponsorem a ośrodkiem są bardzo 
długie. Wymóg dotyczący przedkładania tych umów w ramach dokumentacji pierwotnego 
wniosku jest zbędny. Nie wnoszą one informacji naukowych dotyczących protokołu czy też 
ochrony uczestników. Aby uniknąć wykluczenia państwa członkowskiego z badania 
klinicznego z powodu aspektów związanych z umowami, należy znieść ten przepis i umożliwić 
przekazywanie umów a posteriori.
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Poprawka 201
Christel Schaldemose

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część 16 – punkt 61

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

61. Przedkłada się opis wszelkich umów 
między sponsorem a ośrodkiem.

61. Przedkłada się i upublicznia opis 
wszelkich umów między sponsorem a 
ośrodkiem.

Or. en

Poprawka 202
Cristian Silviu Buşoi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik III a
Treść streszczenia wyników badań 
klinicznych
Streszczenie wyników badań klinicznych, 
o którym mowa w art. 34 ust. 3, zawiera 
informacje dotyczące następujących 
elementów:
1. Informacje na temat badania 
klinicznego:
a) określenie badania biomedycznego
b) identyfikatory
c) dane sponsora
d) dane dotyczące regulacji 
pediatrycznych
e) etap analizy wyników
f) ogólne informacje dotyczące badania 
klinicznego
g) populacja uczestników badania 
klinicznego wraz z faktyczną liczbą 
uczestników objętych badaniem 
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klinicznym
2. Podział uczestników:
a) nabór
b) okres przed dokonaniem przydziału
c) okresy po dokonaniu przydziału
3. Podstawowa charakterystyka:
a) podstawowa charakterystyka 
(wymagana) wiek
b) podstawowa charakterystyka 
(wymagana) płeć
c) podstawowa charakterystyka 
(opcjonalna) cecha charakterystyczna dla 
badania biomedycznego
4. Punkty końcowe:
a) zdefiniowanie punktów końcowych
b) punkt końcowy #1*
analizy statystyczne
c) punkt końcowy #2,
analizy statystyczne
*Informacje przekazuje się w odniesieniu 
do wszystkich punktów końcowych 
określonych w protokole.
5. Zdarzenia niepożądane:
a) informacje o zdarzeniach 
niepożądanych
b) grupa objęta sprawozdaniem o 
zdarzeniach niepożądanych
c) poważne zdarzenia niepożądane
d) zdarzenia niepożądane inne niż 
poważne zdarzenia niepożądane
6. Informacje dodatkowe
a) ogólne istotne zmiany
b) przypadki całościowego przerwania i 
ponownego podjęcia
c) ograniczenia i zastrzeżenia

Or. en
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Uzasadnienie

Wyjaśnienie dotyczące tego, jakie informacje należy uwzględnić w streszczeniu wyników 
badania klinicznego. Informacje te to także informacje, które zostaną upublicznione ze 
względów związanych z przejrzystością. Proponowany załącznik bazuje na technicznych 
wytycznych Komisji w sprawie pól danych zawierających informacje o wynikach badań 
klinicznych z dnia 22 stycznia 2013 r. Aby zapewnić elastyczność, Komisja powinna mieć 
możliwość dostosowywania tego załącznika w drodze aktów delegowanych.


