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ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Cele wniosku

Wniosek Komisji zmienia przepisy dotyczące badań klinicznych produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi. Obecnie obowiązująca dyrektywa w sprawie badań klinicznych 
(2001/20/WE) wprowadziła ważne udoskonalenia dotyczące bezpieczeństwa i wiarygodności 
badań klinicznych w UE. Jednak jej rozbieżne stosowanie i transpozycja, nieproporcjonalnie 
wysokie wymagania regulacyjne i wynikające z nich obciążenia administracyjne 
doprowadziły do upadku badań klinicznych w UE. 

Komisja proponuje zmianę przepisów poprzez uproszczenie procedury wydawania 
pozwolenia i procedury zgłaszania, przy uwzględnieniu profilu ryzyka badań i poprawie 
przejrzystości oraz utrzymaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa pacjentów
i odporności danych. Nowe przepisy przyjmą formę rozporządzenia. Zapewni to ich jednolite  
stosowanie w całej UE.

Uwagi ogólne

Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji i popiera 
założenie ustanowienia jednego portalu służącego do składania wniosków zarządzanego przez 
Komisję oraz ścisłych i odpowiednio dopasowanych terminów dla sprawozdań z oceny
i decyzji w sprawie pozwolenia na badania kliniczne. Lepsza współpraca i koordynacja
w ramach państw członkowskich i między nimi oraz skuteczna procedura dodawania państw 
członkowskich usprawni prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych i będzie 
wspierać innowacyjne kliniczne badania naukowe. Sprawozdawca podziela stanowisko 
Komisji, że osoby zatwierdzające i oceniające wniosek powinny być niezależne od sponsora 
oraz badacza, nie znajdować się w sytuacji konfliktu interesów ani nie podlegać żadnym 
niepożądanym wpływom. Przepisy dotyczące ochrony pacjentów i świadomej zgody są 
sprawiedliwe i właściwe.

Portal UE

Należy wyjaśnić, że jednolita procedura składania wniosków ma zastosowanie do zarówno 
międzynarodowych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych w jednym państwie 
członkowskim, oraz że badania mogą się zacząć z chwilą zawiadomienia przez państwa
członkowskie o podjętej przez nich decyzji.
Lepiej by było, gdyby zasadą ogólną było decydowanie przez sponsora od rozpoczęcia 
procedury o tym, w których państwach członkowskich będą prowadzone badania, chociaż 
powinno być możliwe dodanie nowego państwa członkowskiego na późniejszym etapie. 
Dlatego dla utrzymania prostoty i skuteczności procedury powinno zostać wyjaśnione, że 
rozszerzenie badania klinicznego, na które uzyskano pozwolenie, na inne państwo 
członkowskie może być dokonane tylko po pierwotnej decyzji w sprawie pozwolenia podjętej 
przez wszystkie zainteresowane państwa członkowskie. Poza tym, gdy wniosek o istotną 
zmianę dotyczącą części I sprawozdania z oceny podlega rozpatrywaniu, sponsor powinien 
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poczekać do zakończenia procedury, zanim złoży wniosek o dodanie nowego państwa 
członkowskiego do danego badania klinicznego.

Ocena etyczna

Wydaje się, że rola komisji etycznych nie jest dobrze wyjaśniona we wniosku Komisji.
Sprawozdawca komisji opiniodawczej złożył kilka poprawek wyjaśniających, że wszystkie 
aspekty etyczne objęte częścią I (np. przewidywane korzyści dla zdrowia wobec ryzyka dla 
uczestnika) i częścią II (np. świadoma zgoda) we wniosku powinny być ocenione przez 
państwa członkowskie przed podjęciem decyzji o pozwoleniu na badanie kliniczne. 

Obciążenia administracyjne

Komisja proponuje odpowiednie przepisy w celu zmniejszenia uciążliwej biurokracji. Można 
wprowadzić dalsze usprawnienia poprzez żądanie uaktualnienia broszury badacza tylko
w razie konieczności, tj. kiedy pojawiają się nowe informacje dotyczące bezpieczeństwa. 

Grupy pacjentów

W odpowiedniej sytuacji plan badania klinicznego powinien uwzględniać zróżnicowanie grup 
pacjentów, których ma leczyć badany produkt leczniczy. Należy odpowiednio określić 
zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa typowe dla grupy wiekowej lub płci i powinny one 
zostać uwzględnione w zgłaszaniu danych dotyczących bezpieczeństwa.
Konieczne jest, by w ocenie uwzględnić opinię co najmniej jednego pacjenta, a pacjent ten 
powinien najlepiej reprezentować organizację pacjentów cierpiących na chorobę, którą ma 
leczyć badany produkt leczniczy.

Przejrzystość

Dane i informacje o badaniach klinicznych powinny być dostępne poprzez bazę danych UE 
zgodnie z wyraźnymi i ustanowionymi zasadami poufności. Należy także znaleźć rozwiązania 
zwiększające przejrzystość wyników badań klinicznych. Nawigacja w bazie danych UE 
powinna być możliwa we wszystkich językach urzędowych UE, ale tłumaczenie protokołu
i innych informacji byłoby nieproporcjonalne w sensie przydatności, kosztów i wykonalności. 

Odszkodowanie

Należy dokładniej wyjaśnić korzystanie z krajowych mechanizmów odszkodowawczych 
zamiast ubezpieczeń, tak by uniknąć nierówności w odszkodowaniach między państwami 
członkowskimi.

POPRAWKI

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów zwraca się do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji 
przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:
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Poprawka 1
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione.
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 
objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków.

(4) Celem dyrektywy 2001/20/WE było 
uproszczenie i harmonizacja przepisów 
administracyjnych regulujących badania 
kliniczne w Unii Europejskiej. 
Doświadczenie pokazuje jednak, że udało 
się osiągnąć jedynie częściową 
harmonizację w zakresie regulacji badań 
klinicznych. To powoduje zwłaszcza, że 
prowadzenie badań klinicznych w kilku 
państwach członkowskich jest utrudnione.
Z rozwoju naukowego wynika jednak, że 
celem przyszłych badań klinicznych będą 
dokładniej określone populacje pacjentów, 
na przykład podgrupy określone przy 
pomocy informacji genomicznych. W celu 
objęcia takimi badaniami wystarczającej 
liczby pacjentów może być konieczne 
włączenie kilku – jeśli nie wszystkich –
państw członkowskich. Nowe procedury 
pozwoleń na badania kliniczne powinny 
sprzyjać włączaniu możliwie jak 
największej liczby państw członkowskich. 
Aby zatem uprościć procedury składania 
wniosków, należy unikać wielokrotnego 
przedkładania w dużej mierze 
identycznych informacji i zastąpić je 
składaniem jednej dokumentacji wniosku 
wszystkim zainteresowanym państwom 
członkowskim poprzez jeden portal 
służący do składania wniosków. 
Dokumentacja wniosku dotycząca 
badania klinicznego prowadzonego
w jednym państwie członkowskim 
powinna także być składana poprzez jeden 
portal służący do składania wniosków.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że jednolita procedura składania wniosków ma zastosowanie do zarówno 
międzynarodowych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych w jednym państwie 
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członkowskim.

Poprawka 2
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 6 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

(6) Zainteresowane państwa członkowskie 
powinny współpracować przy ocenie 
wniosku o pozwolenie na badanie 
kliniczne. 

Or. en

Uzasadnienie

Tekst pokrywa się brzmieniem punktu 12 preambuły, w którym wyraźnie wyjaśniono, czego 
nie należy oceniać przy współpracy między państwami członkowskimi. 

Poprawka 3
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 
grupy populacji oraz możliwe różnice 
skuteczności lub bezpieczeństwa
w określonych grupach pacjentów, 
szczególnie w grupach wyodrębnionych ze 
względu na płeć i wiek, lub fakt 
ewentualnego zalecenia lub nałożenia 
obowiązku przeprowadzenia badania 
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klinicznego przez organ regulacyjny 
odpowiedzialny za ocenę i dopuszczanie 
do obrotu produktów leczniczych

Or. en

Uzasadnienie

Pewne możliwości terapeutyczne nie są w równym stopniu skuteczne u kobiet i u mężczyzn.
Badania naukowe wykazują, że kobiety nie są wystarczająco reprezentowane w badaniach 
dotyczących chorób układu krążenia, skutkiem czego bezpieczeństwo i skuteczność niektórych 
leków jest oceniana przede wszystkim w populacji mężczyzn. Dlatego przy ocenie 
przydatności badań klinicznych należy odpowiednio uwzględnić możliwe różnice. 

Poprawka 4
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

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

Or. en

Uzasadnienie

Tekst dostosowany do skreślenia ostatniego akapitu punktu 6 preambuły ze względu na 
spójność. 

Poprawka 5
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12a) Państwo członkowskie powinno 
ocenić wszystkie aspekty etyczne wniosku
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o pozwolenie na badanie kliniczne przed 
powiadomieniem o decyzji w sprawie 
badań klinicznych. 

Or. en

Poprawka 6
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – 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, która ma prawdopodobnie 
znaczny wpływ na bezpieczeństwo lub na 
prawa uczestników lub na wiarygodność
i odporność danych uzyskanych w ramach 
badania klinicznego;

Or. en

Uzasadnienie

Czas dokonywania istotnych zmian w badaniu klinicznych nie powinien znajdować się
w sekcji poświęconej definicjom. Odpowiednie przepisy są uwzględnione w art. 8, 14, 19, 20
i 23.

Poprawka 7
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. 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.

5. W przypadku każdego badania 
klinicznego w Unii,  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.
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Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że jednolita procedura składania wniosków ma zastosowanie do zarówno 
międzynarodowych badań klinicznych, jak i badań prowadzonych w jednym państwie 
członkowskim.

Poprawka 8
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, 
przy uwzględnieniu przyjętego podejścia 
statystycznego, planu badania i metodyki
(np.  wielkości próby i randomizacji - wraz
z badanymi grupami populacji -
komparatora i punktów końcowych);

Or. en

Uzasadnienie

Pewne możliwości terapeutyczne nie są w równym stopniu skuteczne u kobiet i u mężczyzn.
Plan badania klinicznego powinien uwzględniać zróżnicowanie grup pacjentów, których ma 
leczyć badany produkt leczniczy, w szczególności określone grupy we względu na płeć i wiek.. 
Powinno to podlegać ocenie w procesie wydawania pozwoleń na badania kliniczne.

Poprawka 9
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 6 – ustęp 6 – akapit piąty a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Po dacie oceny zainteresowane państwa 
członkowskie nie zwracają się do sponsora
o dodatkowe wyjaśnienia.

Or. en

Uzasadnienie

Wprowadzenie tekstu usuniętego z art. 8 ust. 5 ze względu na spójność. Odniesienie do daty 
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oceny w art. 8 wydaje się wprowadzać zamieszanie i chyba lepiej pasuje w tym artykule.

Poprawka 10
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit czwarty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek o dodatkowe wyjaśnienia oraz 
dodatkowe wyjaśnienia składane są za 
pośrednictwem portalu UE.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 11
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 7a

Ocena aspektów etycznych

Państwa członkowskie zapewniają ocenę
w sprawozdaniu z oceny – sporządzonym 
zgodnie z art. 6 i 7 – wszystkich 
odpowiednich aspektów etycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że ocena wymagana do wydania pozwolenia na badanie kliniczne zawiera 
obejmuje także aspekty etyczne. Terminy określone w art. 6 i 7 obejmują także ocenę etyczną,
a badanie kliniczne może rozpocząć się z chwilą powiadomienia o decyzji zgodnie z art. 8. 

Poprawka 12
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 5
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5. Po dacie oceny zainteresowane państwa 
członkowskie nie zwracają się do sponsora
o dodatkowe wyjaśnienia.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Tekst przesunięty do art. 6 ust. 6  celu większej jasności. 

Poprawka 13
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

6a. Po dacie powiadomienia żadna ocena 
ani decyzja nie uniemożliwia sponsorowi 
rozpoczęcia badania klinicznego, chyba że 
dane państwo członkowskie odmówi 
udzielenia pozwolenia.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyjaśnić, że jak tylko państwo członkowskie powiadomi o pojedynczej decyzji, sponsor 
może rozpocząć badanie kliniczne. 

Poprawka 14
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.
W miarę możliwości pacjent ten powinien 
reprezentować organizację pacjentów 
cierpiących na chorobę, którą ma leczyć 
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badany produkt leczniczy.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę opinię odpowiedniego pacjenta. Najlepiej by było, gdyby pacjent 
reprezentował organizację pacjentów cierpiących na chorobę, którą ma leczyć badany 
produkt leczniczy.

Poprawka 15
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wniosek można złożyć tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji
w sprawie pozwolenia.

Wniosek można złożyć tylko po dacie 
powiadomienia o pierwotnej decyzji
w sprawie pozwolenia przez wszystkie 
zainteresowane państwa członkowskie.

Or. en

Uzasadnienie

Będzie więcej niż jedna data powiadomienia o pierwotnym pozwoleniu, ponieważ 
powiadamia o nich każde państwo członkowskie z osobna. Powiadomienia o decyzjach 
zostaną prawdopodobnie złożone niemal w tym samym czasie lub w odstępie zaledwie kilku 
dni. Ze względu na ograniczone ramy czasowe w przypadku pierwotnego pozwolenia, zaleca 
się, by proces ten był prosty, jasny i uporządkowany, tak by nie rozpoczynać dodawania 
nowych państw członkowskich przed zakończeniem pierwotnej procedury.

Poprawka 16
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 14 – ustęp 11

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie
z niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura,
o której mowa w rozdziale III.

11. Sponsor nie składa wniosku zgodnie
z niniejszym artykułem, jeżeli w sprawie 
tego badania klinicznego trwa procedura,
o której mowa w rozdziale III, a która 
dotyczy aspektu objętego częścią
I sprawozdania z oceny.

Or. en
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Uzasadnienie

Ocena części II jest prowadzona na szczeblu krajowym, tak więc na złożenie wniosku
o dodanie nowego państwa członkowskiego nie powinno mieć wpływu to, że trwa procedura 
dotycząca części II. 

Poprawka 17
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 36

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 niniejszego rozporządzenia. Ta 
elektroniczna baza danych jest modułem 
bazy danych, o której mowa w art. 25 
rozporządzenia (WE) nr 726/2004.

Or. en

Uzasadnienie

Wyjaśnienie, że baza danych, o której mowa, to EudraVigilence oraz że nie jest to nowa baza 
danych. Rozporządzenie musi bazować na istniejących narzędziach.

Poprawka 18
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 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego przez sponsora
lub w ramach badania klinicznego 

Sponsor zgłasza w terminie określonym
w pkt 2.4 i 2.5 załącznika III do 
elektronicznej bazy danych, o której mowa
w art. 36, wszystkie stosowne dane 
dotyczące podejrzewanych 
nieoczekiwanych poważnych działań 
niepożądanych badanych produktów 
leczniczych, jeżeli podejrzewane 
nieoczekiwane poważne niepożądane 
działanie nastąpiło w ramach badania 
klinicznego prowadzonego na 
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związanego ze sponsorem. odpowiedzialność sponsora.

Or. en

Uzasadnienie

Powinno być jasne, kto dokonuje zgłoszeń SUSAR. Zasadniczo to sponsor jest zawsze 
odpowiedzialny za zgłaszanie tych poważnych działań niepożądanych. Używanie terminu 
„związany ze sponsorem” powoduje ryzyko przeniesienia ciężaru odpowiedzialności na 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i tym samym może prowadzić do
powielania odpowiedzialności.

Poprawka 19
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Przy wyznaczaniu terminu zgłoszenia 
danych uwzględnia się powagę działania. 
Jeżeli niezbędne jest zapewnienie 
szybkiego zgłoszenia danych, sponsor, 
zanim prześle pełne sprawozdanie, może 
przedstawić wstępne niepełne 
sprawozdanie.

(Poprawka nie dotyczy polskiej wersji 
językowej.)

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka nie dotyczy polskiej wersji językowej.

Poprawka 20
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Jeżeli sponsor, ze względu na brak 
zasobów, nie ma możliwości zgłaszania
danych do elektronicznej bazy danych,
o której mowa w art. 36, może zgłaszać je 
państwu członkowskiemu, w którym 
nastąpiło podejrzewane nieoczekiwane 
poważne działanie niepożądane. Państwo 
to zgłasza podejrzewane nieoczekiwane 

3. Jeżeli sponsor nie może zgłosić danych
bezpośrednio do elektronicznej bazy 
danych, o której mowa w art. 36, może 
zgłaszać je państwu członkowskiemu,
w którym nastąpiło podejrzewane 
nieoczekiwane poważne działanie 
niepożądane. Państwo to zgłasza 
podejrzewane nieoczekiwane poważne 
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poważne działanie niepożądane zgodnie
z ust. 1.

działanie niepożądane zgodnie z ust. 1.

Or. en

Uzasadnienie

Nie jest ważne, z jakich powodów sponsor nie może zgłosić SUSAR bezpośrednio. By 
zapewnić zgłaszanie SUSAR w każdym przypadku, powinno być możliwe zgłaszanie poprzez 
państwo członkowskie bez względu na przyczynę. 

Poprawka 21
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W odniesieniu do badanych produktów 
leczniczych innych niż placebo, które nie 
są dopuszczone do obrotu, oraz 
dopuszczonych do obrotu badanych 
produktów leczniczych, które według 
protokołu nie są używane zgodnie
z warunkami pozwolenia na dopuszczenie 
do obrotu, sponsor corocznie przedkłada 
Agencji drogą elektroniczną sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa każdego 
badanego produktu leczniczego 
stosowanego w co najmniej jednym
badaniu klinicznym, którego jest on 
sponsorem. W stosownym wypadku 
sprawozdanie wyraźnie określa wszelkie 
aspekty bezpieczeństwa dotyczące 
konkretnej grupy wyodrębnionej ze 
względu na płeć lub wiek.

Or. en

Uzasadnienie

Jeżeli badany produkt lecznicy jest przedmiotem więcej niż jednego badania klinicznego, 
powinno być możliwe – w celu uniknięcia powielania sprawozdań i tym samym w celu 
zmniejszenia obciążeń administracyjnych – składanie jednego sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa określonego badanego produktu leczniczego. Ponadto sprawozdanie 
dotyczące bezpieczeństwa zawiera dane na temat różnic w zakresie bezpieczeństwa 
wynikających różnic między grupami wyodrębnionymi ze względu na płeć i wiek. 
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Poprawka 22
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 41 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

1. W odniesieniu do produktów 
leczniczych dopuszczonych do obrotu, 
które, według protokołu, są stosowane 
zgodnie z warunkami pozwolenia na 
dopuszczenie do obrotu, sponsor 
powiadamia corocznie posiadacza 
pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
o wszystkich podejrzewanych poważnych 
działaniach niepożądanych, wraz z -
w stosownych przypadkach - o działaniach 
mających miejsce w określonych grupach 
wyodrębnionych ze względu na płeć
i wiek.

Or. en

Uzasadnienie

W stosownych przypadkach należy określić aspekty bezpieczeństwa dotyczące określonych 
grup wyodrębnionych ze względu na płeć i wiek i powinny być one odpowiedni zgłaszane do 
posiadacza pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Poprawka 23
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Sponsor lub właściwy organ, 
stosownie do przypadku, informuje 
badaczy i komisje etyczne o wszelkich 
istotnych zmianach w stosunku korzyści 
do ryzyka badanego produktu leczniczego
w drodze okresowych powiadomień
o obawach dotyczących bezpieczeństwa 
mających wpływ na bezpieczeństwo 
uczestników badania.

Or. en
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Uzasadnienie

Badacze i komisje etyczne powinny być także powiadomieni o ważnych informacjach 
dotyczących bezpieczeństwa zmieniających stosunek korzyści do ryzyka. 

Poprawka 24
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3. Broszurę badacza aktualizuje się
w miarę dostępności nowych informacji 
dotyczących bezpieczeństwa, jednak nie 
rzadziej niż raz w roku.

3. Broszurę badacza aktualizuje się, jak 
tylko są dostępne nowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa.

Or. en

Uzasadnienie

Rozporządzenie nie powinno nakładać niepotrzebnych obciążeń administracyjnych. Broszura 
badacza powinna być aktualizowana za każdym razem, gdy pojawiają się nowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa, co może mieć miejsce rzadziej niż raz w roku.

Poprawka 25
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 66

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.

Informacje na etykiecie podaje się w co 
najmniej jednym z języków urzędowych 
danego państwa członkowskiego, który 
jest także językiem urzędowym Unii.
Produkt leczniczy może być opatrzony 
etykietą w kilku językach.

Or. en

Uzasadnienie

Informacje na etykiecie powinny być podawane tylko w językach urzędowych UE. Jeżeli
w państwie członkowskim obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy, dane państwo 
członkowskie powinno wskazać język, który uznaje za odpowiedni zgodnie z miejscem badania 
klinicznego.
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Poprawka 26
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 78 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Interfejs użytkownika bazy danych UE 
jest dostępny we wszystkich językach 
urzędowych Unii.

Or. en

Uzasadnienie

Nawigacja w bazie danych UE powinna być możliwa we wszystkich językach urzędowych UE.
Nie oznacza to zobowiązania do tłumaczenia protokołu badania klinicznego i innych 
odpowiednich informacji zawartych w bazie danych, ponieważ pociągnęłoby to za sobą 
wysokie koszty.

Poprawka 27
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – 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, także dla określonych grup 
pacjentów, umożliwiające ocenę zgodnie
z art. 6;

Or. en

Uzasadnienie

Pewne terapie mogą przynosić różne skutki w różnych grupach pacjentów (różnice ze względu 
na płeć, wiek itd.). Dlatego w protokole należy utrzymać oczekiwane korzyści i ryzyko
w przypadku poszczególnych grup pacjentów.

Poprawka 28
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret szóste
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

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

jeżeli pacjenci z określonych grup 
wyodrębnionych ze względu na płeć lub 
wiek są wykluczone z badania klinicznego, 
wyjaśnienie i uzasadnienie odnośnych 
kryteriów wykluczenia;

Or. en

Uzasadnienie

Pewne terapie mogą przynosić różne skutki w różnych grupach pacjentów (różnice ze względu 
na płeć, wiek itd.).

Poprawka 29
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – punkt 13 – tiret dziewiąte

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

opis polityki w zakresie publikacji; opis polityki w zakresie publikacji, jasno 
wskazujący wszelkie informacje osiągalne 
ze źródła innego niż baza danych UE;

Or. en

Uzasadnienie

Ze względu na przejrzystość, w sytuacji, gdy sponsor publikuje obszerniejsze wyniki lub 
jakiekolwiek inne informacje gdzie indziej niż w bazie danych UE, powinno to zostać 
wskazane w opisie polityki w zakresie publikacji.

Poprawka 30
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 1 – sekcja 1.1. – punkt 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) numer identyfikacyjny
uczestnika/numer terapii oraz
w stosownych przypadkach – numer 
wizyty;

(e) numer identyfikacyjny uczestnika lub 
numer terapii oraz w stosownych 
przypadkach – numer wizyty;

Or. en
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Uzasadnienie

Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że obecne sformułowanie nie jest wystarczająco 
jasne i w niektórych przypadkach żądano zarówno numeru identyfikacyjnego, jak i numeru 
terapii. W praktyce – ze względu na ograniczenie miejsca – trudno jest podawać obydwa 
numery, dlatego też należy wyjaśnić, że jeden numer wystarczy.

Poprawka 31
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 1 – sekcja 1.1. – punkt 1 – litera g) 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(g) instrukcje stosowania (można podać 
odniesienie do ulotki lub innego 
dokumentu wyjaśniającego 
przeznaczonego dla uczestnika lub osoby 
podającej produkt);

(g) instrukcje stosowania (można podać 
odniesienie do ulotki lub innego 
dokumentu wyjaśniającego 
przeznaczonego dla uczestnika lub osoby 
podającej produkt lub do innych 
wskazówek podanych przez badacza);

Or. en

Uzasadnienie

Badacze mogą udzielać uczestnikom także ustnych wskazówek. Dlatego należy podać 
odniesienia także do takich wskazówek. Można to zrobić poprzez dodanie po prostu na 
opakowaniu zewnętrznym informacji w rodzaju „stosować zgodnie ze wskazówkami 
badacza”.

Poprawka 32
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – ustęp 4 – punkt 8

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Każde z danych szczegółowych 
wymienionych w sekcjach 1, 2 i 3 można 
pominąć i zastąpić przy pomocy innych 
środków (np. poprzez użycie 
scentralizowanego elektronicznego 
systemu randomizacji lub 
scentralizowanego systemu informacji), 
pod warunkiem że nie zagraża to 
bezpieczeństwu uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych. 

Każde z danych szczegółowych 
wymienionych w sekcjach 1, 2 i 3 można 
pominąć i zastąpić przy pomocy innych 
środków (np. poprzez użycie 
scentralizowanego elektronicznego 
systemu randomizacji lub 
scentralizowanego systemu informacji), 
pod warunkiem że nie zagraża to 
bezpieczeństwu uczestników oraz 
wiarygodności i odporności danych. 
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Sytuację taką uzasadnia się w protokole. Sytuację taką uzasadnia się w protokole 
lub w osobnym dokumencie.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wziąć pod uwagę również globalny wymiar badań klinicznych. Sponsor powinien mieć 
możliwość korzystania z tego samego protokołu w przypadku wszystkich badań klinicznych 
dotyczących tego samego badanego produktu leczniczego we wszystkich miejscach 
prowadzenia badania. Jeżeli uzasadnienie ma być zawarte w protokole, musi on być 
dostosowany do badania klinicznego, do którego nie ma zastosowania ten wyjątek, co byłoby 
niepotrzebnym ciężarem administracyjnym.


