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КРАТКА ОБОСНОВКА

Цели на предложението

Предложението на Комисията преразглежда правилата относно клиничните изпитвания 
на лекарствени продукти за хуманна употреба. Настоящата Директива за клиничните 
изпитвания (2001/20/EО) внесе важни подобрения по отношение на безопасността и 
надеждността на клиничните изпитвания в ЕС.  Въпреки това, различното ѝ прилагане 
и транспониране, несъразмерните регулаторни изисквания и последващата 
административна тежест доведоха до понижаване на клиничните изпитвания в ЕС. 

Комисията предлага преразглеждане на законодателството посредством опростяването 
на процедурите за разрешение и докладване, при отчитане на рисковия профил на 
изпитванията и подобряване на прозрачността, като същевременно се запазват най-
високи стандарти за безопасност на пациента и надеждност на данните. Новото 
законодателство ще е под формата на регламент. Това ще гарантира, че правилата се 
прилагат по еднакъв начин в целия ЕС. 

Общи бележки 

Докладчикът по становище приветства предложението на Комисията и подкрепя общия 
подход за единен портал за подаване, управляван от Комисията, и определянето на 
строги  и съобразени с конкретните случаи срокове за докладите за оценка и решенията 
за разрешаване на клиничните изпитвания. Засиленото сътрудничество и координация 
в рамките на и между държавите членки и ефективната процедура за добавяне на 
държави членки ще подобрят провеждането на многонационални клинични изпитвания 
и ще подкрепят иновативните клинични изследвания в ЕС. Докладчикът споделя 
гледната точка на Комисията, че лицата, валидиращи и оценяващи заявлението, следва 
да са независими от спонсора и от изследователя, да нямат конфликт на интереси и да 
не са изложени на каквото и да е друго неправомерно въздействие. Разпоредбите, 
свързани със защитата на пациентите и информираното съгласие, са справедливи и 
целесъобразни.

Портал на ЕС

Следва да се поясни, че единната процедура за подаване се прилага както за 
многонационалните изпитвания, така и за изпитванията в една държава членка, и че 
след като държавите членки са уведомили за своето решение, клиничното изпитване 
може да започне.
За предпочитане би било, като общо правило, спонсорът да реши в началото на 
процедурата в кои държави членки ще се провежда клиничното изпитване, макар че 
добавянето на нова държава членка на по-късен етап следва да е възможно. 
Следователно, за да останат процедурите прости и ефективни, следва да се поясни, че 
разширяването на разрешено клинично изпитване, така че да обхване друга държава 
членка, може да се прави само след първоначалното решение за разрешаване от страна 
на всички засегнати държави членки. Освен това, когато се оценява заявление за 
съществено изменение, свързано с част I от оценката, спонсорът следва да изчака края 
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на тази процедура, преди да поиска добавянето на нова държава членка към 
клиничното изпитване. 

Проверка на етичните принципи

Ролята на комитетите по етика не изглежда да е много ясна в предложението на 
Комисията. Докладчикът по становище внесе няколко изменения, за да се разясни, че 
всички етични аспекти, обхванати от част I (например очакваните терапевтични ползи 
спрямо рисковете за субектите) и част II (например информирано съгласие) в дадено 
заявление, следва да бъдат оценени от държавите членки преди тяхното решение за 
разрешение относно клиничното изпитване.

Административна тежест

Комисията предлага съответни разпоредби за намаляване на бюрокрацията. Би могло 
да се постигнат допълнителни подобрения като се изисква актуализиране на брошурата 
на изследователя само при необходимост, например когато е на разположение нова 
информация относно безопасността.

Групи пациенти

Когато това е целесъобразно, проектът на клинично изпитване следва да взема предвид 
многообразието на групите пациенти, които изпитваният лекарствен продукт има за 
цел да лекува. Аспектите на безопасността, специфични за даден пол или възрастова 
група, следва съответно да бъдат посочени и включени в докладването по отношение 
на безопасността.
В оценката е важно да се вземе предвид становището на поне един пациент, който за 
предпочитане следва да представлява организация на пациенти за заболяването, за 
което е предназначен изпитваният лекарствен продукт.

Прозрачност

Данните и информацията относно клиничните изпитвания следва да бъдат достъпни 
посредством базата данни на ЕС в съответствие с ясни и установени правила за 
поверителност. Следва да бъдат намерени също така решения за увеличаване на 
прозрачността на резултатите от клиничните изпитвания. Разглеждането на базата 
данни на ЕС следва да бъде възможно на всички официални езици на ЕС, докато 
преводът на протокола и друга свързана информация би бил несъразмерен по 
отношение на уместността, цената и осъществимостта.

Обезщетение за вреди

Конкретното използване на национални механизми за обезщетение вместо на 
осигурителни системи следва да се разясни допълнително, за да се избегнат 
неравенства между държавите членки във връзка с обезщетенията за вреди.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки.

(4) Директива 2001/20/ЕО има за цел 
опростяването и хармонизирането на 
административните разпоредби, 
уреждащи клиничните изпитвания в 
Европейския съюз. Опитът обаче 
показва, че хармонизираният подход 
към регулирането на клиничните 
изпитвания се прилага успешно само 
отчасти. Това по-специално затруднява 
провеждането на клинични изпитвания 
в няколко държави членки. С оглед на 
развитието на науката обаче може да се 
предположи, че в бъдеще клиничните 
изпитвания ще бъдат насочени към по-
специфични групи от пациенти, като 
например подгрупи, определени на 
основата на геномната информация. С 
цел да се включат достатъчно на брой 
пациенти, за такива изпитвания може да 
бъде необходимо да участват много, или 
дори всички, държави членки. Новите 
процедури по разрешаване на клинични 
изпитвания следва да стимулират 
включването на възможно най-много 
държави членки. Следователно, за да се 
опростят процедурите за подаване на 
заявление, многократното подаване на 
до голяма степен идентична 
информация трябва да се избегне и да се 
замени с подаване на едно досие на 
заявлението чрез единен портал за 
подаване за всички засегнати държави 
членки. Досието на заявлението, 
свързано с клинично изпитване, 
провеждано в една държава членка, 
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следва също така да се подава през 
този единен портал за подаване.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че единната процедура за подаване се прилага както за многонационални 
изпитвания, така и за изпитвания, провеждани само в една държава.

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(6) Засегнатите държави членки следва 
да си сътрудничат при оценката на 
искане за разрешение за клинично 
изпитване. 

Or. en

Обосновка

Текст, който се припокрива със съображение 12, където ясно се обяснява какво не 
следва да се оценява при сътрудничество между държави членки.

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценката на заявлението за 
клинично изпитване следва да засяга по-
специално очакваните терапевтични и 
обществени здравни ползи
(„значимост“) и риска и неудобствата за 
субекта. По отношение на значимостта, 
много аспекти следва да се вземат под 

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

внимание като групите население,
които да бъдат проучвани, и 
потенциалните различия в 
ефикасността и/или безопасността 
за специфични групи пациенти, по-
специално различия по отношение на 
пол и възраст, или дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 
отговарящи за оценката и разрешението 
за пускане на пазара на лекарствените 
продукти.

Or. en

Обосновка

Някои терапевтични опции не са еднакво ефективни и безопасни за мъжете и за 
жените. Изследванията сочат, че жените не са достатъчно представени при 
сърдечно-съдовите изследвания, като резултатът е, че безопасността и 
ефикасността на различни лекарствени продукти е оценена главно при населението 
от мъжки пол. Следователно потенциалните разлики следва надлежно да се взимат 
предвид при оценката на значимостта на клиничните изпитвания.

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Текстът е адаптиран в съответствие със заличаването на последния параграф от 
съображение 6 с цел  постигане на съгласуваност. 
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Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Всички етични аспекти при 
провеждане на клинично изпитване 
следва да се оценят от държавите 
членки преди уведомяването за 
тяхното решение относно 
клиничното изпитване.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Член 2 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, която се  
извършва след уведомяването за 
решението, посочено в членове 8, 14, 
19, 20 и 23 и за която има вероятност да 
окаже съществено въздействие върху 
безопасността или правата на субектите 
и върху надеждността и устойчивостта 
на данните, получени от клиничното 
изпитване;

(12) „съществено изменение“: всяка 
промяна на един от аспектите на 
клиничното изпитване, за която има 
вероятност да окаже съществено 
въздействие върху безопасността или 
правата на субектите и върху 
надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно в определението да се посочва времето, в което се извършва 
същественото изменение на клинично изпитване. Съответните разпоредби са 
включени в членове 8, 14, 19, 20 и 23.

Изменение 7
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. За да получи разрешение, спонсорът 
подава досие на заявлението до 
потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77
(наричан по-долу „порталът на ЕС“).

5. За всяко клинично изпитване в 
Съюза, за да получи разрешение, 
спонсорът подава досие на заявлението 
до потенциално засегнатите държави 
членки чрез портала, посочен в член 77
(наричан по-долу „порталът на ЕС“).

Or. en

Обосновка

Пояснение, че единната процедура за подаване се прилага както за многонационални 
изпитвания, така и за изпитвания, провеждани само в една държава.

Изменение 8
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– надеждността и устойчивостта на 
данните, получени от клиничното 
изпитване, като се отчитат 
статистическите подходи, формата на 
изпитването и методологията (напр.
размерът на извадката и рандомизацията
–  включително групите население,
които да бъдат проучвани –
компаратора и крайните точки);

Or. en

Обосновка

Някои терапевтични опции не са еднакво ефективни и безопасни за мъжете и за 
жените. Проектът на клинично изпитание следва да взема предвид многообразието 
на групите пациенти, които изпитваният лекарствен продукт има за цел да лекува, а 
именно даден пол или възрастова група. Това следва да бъде оценено при  процеса на 
разрешаване на клинично изпитване.
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Изменение 9
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засегнатите държави членки не 
изискват допълнителни разяснения 
от спонсора след датата на 
оценката.

Or. en

Обосновка

Въвеждане на текст, заличен в член 8, параграф 5, с цел съгласуваност. Позоваването 
на датата на оценката в член 8 изглежда объркваща и следователно би било по-
целесъобразно да се посочи в настоящия член.

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Искането и допълнителните разяснения 
се представят през портала на ЕС.

Искането за допълнителни разяснения
и самите допълнителни разяснения се 
представят през портала на ЕС.

Or. en

Обосновка

Поясняване на текста в съответствие с член 6, параграф 5, алинея 5.

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 7 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7a

Оценка на етичните аспекти

Държавите членки гарантират, че 
всички съответни етични аспекти се 
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оценяват в доклада за оценка, 
изготвян в съответствие с членове 6 
и 7.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че оценката, необходима за целите на разрешаването на 
клинично изпитване, включва също и етичните аспекти. Сроковете, посочени в 
членове 6 и 7, включват също така преглед на етичните аспекти и след като за 
решението е уведомено в съответствие с член 8, клиничното изпитване може да 
започне.

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 8 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Засегнатите държави членки не 
изискват допълнителни разяснения 
от спонсора след датата на 
оценката.

заличава се

Or. en

Обосновка

Този текст се добавя в член 6, параграф 6, от съображения за яснота.

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 8 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. След датата на уведомяването не 
е възможно допълнителна оценка или 
решение да попречи на спонсора да 
започне клиничното изпитване, освен 
ако разрешението е отказано от 
съответната държава членка.

Or. en
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Обосновка

Следва да се поясни, че след като държавата членка уведоми за  единното решение, 
спонсорът може да започне клиничното изпитване.

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 9 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При оценката се взема предвид 
мнението на поне едно лице, чиято 
основна област на интерес не е научна.
Взема се предвид мнението на поне 
един пациент. Когато е възможно, 
въпросният пациент е представител 
на организация на пациенти в 
областта на заболяването, за което е 
предназначен изпитваният 
лекарствен продукт.

Or. en

Обосновка

Целесъобразно е да се вземе предвид гледната точка на засегнат пациент. В идеалния 
случай пациентът следва за представлява организация на пациенти в областта на 
заболяването, което изпитваният лекарствен продукт е предназначен да лекува.

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване.

Заявлението може да бъде подадено 
единствено след датата на 
уведомлението за първоначалното 
решение за разрешаване от страна на 
всички засегнати държави членки.

Or. en
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Обосновка

За първоначалното разрешение ще има повече от една дата на уведомление, тъй като 
всяка засегната държава членка уведомява за това индивидуално. За решенията 
вероятно ще се уведомява почти едновременно или с разлика едва няколко дена. 
Предвид кратките срокове за първоначално разрешение е за предпочитане да се 
запази простотата, яснотата и редът на процедурата и да не се започва добавяне на 
нови държави членки преди приключване на първоначалната процедура.

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 14 –  параграф 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

11. Спонсорът не подава заявление в 
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване 
се очаква приключване на процедурата, 
посочена в глава III.

11. Спонсорът не подава заявление в 
съответствие с настоящия член, ако по 
отношение на това клинично изпитване
и във връзка с аспекта, обхванат от 
част I от доклада за оценка, се очаква 
приключване на процедурата, посочена 
в глава III.

Or. en

Обосновка

Оценката на част II е национална, така че представянето на искане за добавяне на 
нова държава членка не следва да се възпрепятства от текуща процедура за 
съществено изменение, свързана с част II. 

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-нататък
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39.

Европейската агенция за лекарствени 
продукти, учредена с Регламент (ЕО) 
№ 726/2004 (наричани по-нататък
„Агенцията“), създава и поддържа 
електронна база данни за докладването, 
предвидено в членове 38 и 39 на 
настоящия регламент. Тази 
електронна база данни е модул на 
базата данни, посочена в член 25 от 
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Регламент (EО) № 726/2004.

Or. en

Обосновка

Пояснение, че посочената база данни е EUdraVigilence, а не нова база данни.
Настоящият регламент трябва да се гради на действащи инструменти.

Изменение 18
Предложение за регламент
Член 38 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и незабавно до електронната база 
данни, посочена в член 36, цялата 
значима информация относно 
предположения за неочаквани сериозни 
нежелани реакции спрямо изпитваните 
лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено от спонсора, или в клинично 
изпитване, свързано със спонсора.

1. Спонсорът докладва по електронен 
път и в сроковете, определени в т. 2.4. 
и 2.5. от приложение III до 
електронната база данни, посочена в 
член 36, цялата значима информация 
относно предположения за неочаквани 
сериозни нежелани реакции спрямо 
изпитваните лекарствени продукти, ако 
предположенията за неочаквани 
сериозни нежелани реакции са 
възникнали при клинично изпитване, 
проведено под отговорността на
спонсора.

Or. en

Обосновка

Следва да има яснота кой докладва за ПНСНР. По принцип спонсорът винаги е 
отговорен за докладването на тези сериозни нежелани реакции. Ако се използва 
текстът „свързано със спонсора” е налице опасност това да прехвърли 
отговорността за докладване върху титуляря на разрешение за търговия, като по 
този начин се стигне до двойно докладване.

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 38 –  параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Срокът за докладване следва да 
отчита сериозността на реакцията. Ако е 
необходимо, за да се гарантира 
своевременното докладване, спонсорът 
може да представи първоначален 
непълен доклад, последван от пълен 
доклад.

Не засяга българския текст

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да приведе текста в съответствие със законодателството 
относно фармакологична бдителност, в която на английски език се използва думата 
"seriousness", а не"severity".

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 38 –  параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако поради липсата на ресурси 
даден спонсор няма възможност да 
докладва в електронната база данни, 
посочена в член 36, той може да 
докладва пред държавата членка, в 
която е възникнало предположението за 
неочаквана сериозна нежелана реакция. 
Тази държава членка докладва 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция в 
съответствие с параграф 1.

3. Ако даден спонсор не е в състояние
да докладва директно в електронната 
база данни, посочена в член 36, той 
може да докладва пред държавата 
членка, в която е възникнало 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция. Тази 
държава членка докладва 
предположението за неочаквана 
сериозна нежелана реакция в 
съответствие с параграф 1.

Or. en

Обосновка

Причината, поради която спонсорът не е в състояние да докладва пряко за ПНСНР, 
не е релевантна.  За да се гарантира, че ПНСНР винаги биват докладвани, следва да 
бъде възможно докладването чрез държавата членка независимо от причината за 
това. 
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Изменение 21
Предложение за регламент
Член 39 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

По отношение на неразрешени 
изпитвани лекарствени продукти, 
различни от плацебо, и разрешени 
изпитвани лекарствени продукти, които 
според протокола не са използвани в 
съответствие с условията на 
разрешението за търговия, спонсорът 
ежегодно предоставя по електронен път 
на Агенцията доклад относно 
безопасността на всеки изпитван 
лекарствен продукт, използван в едно 
или повече клинични изпитвания, на 
което той е спонсор. Когато това е 
целесъобразно, докладът ясно 
определя всички аспекти на 
безопасността във връзка с определен 
пол или възрастова група. 

Or. en

Обосновка

Ако изпитваният лекарствен продукт подлежи на повече от едно клинично изпитване, 
следва да е възможно, с оглед избягване на двойното докладване, а оттам и 
намаляване на административната тежест, да се представи единствен доклад 
относно безопасността на изпитвания лекарствен продукт. Освен това в доклада 
относно безопасността следва да се съдържат данни за различията между половете 
и възрастовите групи по отношение на безопасността.

Изменение 22
Предложение за регламент
Член 41 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

за всички предположения за сериозни 
нежелани реакции, в т.ч., ако е 
целесъобразно, тези реакции, които 
засягат определен пол или възрастова 
група.

Or. en

Обосновка

Когато това е целесъобразно специфичните за даден пол или възрастова група 
аспекти следва да бъдат посочени и надлежно докладвани на титуляря на 
разрешението за търговия. 

Изменение 23
Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Спонсорът или компетентният 
орган, по целесъобразност, информира 
изследователите и комитетите по 
етика за всяка важна промяна в 
профила „полза — риск” на 
изпитвания лекарствен продукт чрез 
периодично съобщаване на опасения 
във връзка с безопасността, които 
имат въздействие върху 
безопасността на участващите в 
клиничното изпитване субекти.

Or. en

Обосновка

Важна информация във връзка с безопасността, която променя профила „полза —
риск” на изпитвания лекарствен продукт следва също да се съобщава на 
изследователите и комитетите по етика.

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 52 –  параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира поне веднъж годишно, а 
също и когато е налице нова 
информация относно безопасността.

3. Брошурата на изследователя се 
актуализира всеки път, когато е налице 
нова информация относно 
безопасността.

Or. en

Обосновка

Регламентът не следва да налага ненужна административна тежест. Брошурата на 
изследователя следва да се актуализира всеки път когато е налице нова информация 
за безопасността, което може да отнеме повече от една година. 

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 66

Текст, предложен от Комисията Изменение

Езикът на информацията върху етикета 
се определя от засегнатата държава 
членка. Лекарственият продукт може да 
бъде етикетиран на няколко езика.

Информацията върху етикета е на поне 
един от официалните езици на 
съответната държава членка, който 
е също така официален език на Съюза. 
Лекарственият продукт може да бъде 
етикетиран на няколко езика.

Or. en

Обосновка

За информацията на етикета следва да се използват единствено официални езици на 
ЕС. Когато има повече от един официален език, съответната държава членка следва 
да посочи езика, който счита за релевантен съобразно местонахождението на 
мястото на провеждане на клиничните изпитвания. 

Изменение 26
Предложение за регламент
Член 78 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Потребителският интерфейс на 
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базата данни на ЕС е на 
разположение на всички официални 
езици на Съюза. 

Or. en

Обосновка

Разглеждането на базата данни на ЕС следва да бъде възможно на всички официални 
езици на ЕС. Това не предполага задължение за превод на протокола на клиничното 
изпитване и друга свързана информация, съдържаща се в базата данни, тъй като 
това би довело до значителни разходи.

Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

оценка на очакваните ползи и рискове, 
за да се даде възможност за оценяване в 
съответствие с член 6;

оценка на очакваните ползи и рискове, в 
т.ч. за конкретни групи пациенти, за 
да се даде възможност за оценяване в 
съответствие с член 6;

Or. en

Обосновка

Някои терапии могат да дадат различни резултати при различни групи от пациенти 
(различия според пол, възрастова група и т.н.). Следователно очакваните ползи и 
рискове за конкретните групи от пациенти следва да бъдат посочени в протокола. 

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

ако възрастните хора или жените са 
изключени от това изпитване, се 
представя обяснение и обосновка за тези 
критерии за изключване, особено когато 
субектите не могат да дадат 
информирано съгласие;

ако пациенти от определен пол или 
възрастова група са изключени от това 
изпитване, се представя обяснение и 
обосновка за тези критерии за 
изключване; 



PE500.727v01-00 20/22 PA\920621BG.doc

BG

Or. en

Обосновка

Някои терапии могат да дадат различни резултати при различни групи от пациенти 
(различия според пол, възрастова група и т.н.).

Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение I – точка 13 – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

описание на политиката на 
публикуване;

описание на политиката на 
публикуване, в което ясно се посочва 
всяка информация, която може да е 
на разположение от източник, 
различен от базата данни на ЕС;

Or. en

Обосновка

Поради съображения за прозрачност, ако предстои от спонсора да бъдат 
публикувани по-пълни резултати или друга допълнителна информация на място, 
различно от базата данни на ЕС, това също се посочва в описанието на политиката 
на публикуване. 

Изменение 30
Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – раздел 1.1. – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) идентификационен номер на субекта/ 
номер на лечението и, ако е приложимо, 
номер на посещението;

д) или идентификационен номер на 
субекта или номер на лечението и, ако е 
приложимо, номер на посещението;

Or. en

Обосновка

Предходният опит сочи, че настоящата формулировка не е достатъчно ясна и че в 
някои случаи са били изисквани както идентификационния номер, така и номера на 
лечението. На практика, поради причини, свързани с липсата на място, е трудно да са 
налични и двете, като поради това следва да се разясни, че едно от двете е 
достатъчно.
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Изменение 31
Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 1 – раздел 1.1. – точка 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) указания за употреба (може да се 
направи препратка към брошура или 
друг обяснителен документ, 
предназначен за субекта или лицето, 
което предписва продукта);

ж) указания за употреба (може да се 
направи препратка към брошура или 
друг обяснителен документ, 
предназначен за субекта или лицето, 
което предписва продукта, или към 
други указания, предоставени от 
изследователя);

Or. en

Обосновка

Изследователите могат също да дават устни указания на субекта. Ето защо, такива 
указания също следва да бъдат посочени. Това би могло да се направи като просто на 
външната опаковка се добави послание като „моля, използвайте съгласно указанията 
на вашия изследовател”.

Изменение 32
Предложение за регламент
Приложение IV – параграф 4 – точка 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка част от данните, изброени в 
раздели 1, 2 и 3, може да бъде 
пропусната и заменена с други средства 
(напр. използване на централизирана 
електронна система за рандомизация, 
използване на централизирана 
информационна система), при условие 
че безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните не са застрашени. Това се 
обосновава в протокола.

Всяка част от данните, изброени в 
раздели 1, 2 и 3, може да бъде 
пропусната и заменена с други средства 
(напр. използване на централизирана 
електронна система за рандомизация, 
използване на централизирана 
информационна система), при условие 
че безопасността на субекта и 
надеждността и устойчивостта на 
данните не са застрашени. Това се 
обосновава в протокола или в отделен 
документ.

Or. en
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Обосновка

Трябва да се вземе предвид също така и глобалното измерение на клиничните 
изпитвания. Спонсорите следва да могат да използват същия протокол за всички 
клинични изпитвания, свързани със същия ИЛП всеки път когато се извършва 
изпитване. Ако тези обосновки трябва да бъдат включени в протокола, той ще 
трябва да бъде адаптиран към клинично изпитване, при което това изключение не се 
прилага, което би представлявало ненужна административна тежест. 


