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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Cilji predloga

V predlogu Komisije se pregledujejo določbe o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v 
humani medicini. S sedanjo direktiva o kliničnem preskušanju (2001/20/ES) se je njegova 
varnost in zanesljivost v EU močno izboljšala. Kljub temu je klinično preskušanje zaradi 
različne uporabe in prenosa direktive, nesorazmernih regulativnih zahtev in nastalega 
administrativnega bremena povzročili v EU upadlo. 

Komisija predlaga spremembo zakonodaje, tako da se poenostavijo postopki za odobritev in 
poročanje, pri čemer se upošteva profil tveganja preskušanj in izboljša preglednost, hkrati pa 
ohranijo najvišji standardi varnosti pacientov ter ponovljivost podatkov. Nova zakonodaja bo 
imela obliko uredbe. S tem se bo zagotovila enotna uporaba določb po vsej EU. 

Splošne ugotovitve 

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije in podpira splošni pristop enotnega portala 
za oddajo vlog, ki bi ga upravljala Komisija, ter določitev kratkih in prilagojenih rokov za 
poročila o oceni in sklepih o odobritvi kliničnega preskušanja. Večje sodelovanje in 
usklajevanje v državah članicah in med njimi ter učinkovit postopek vključitve držav članic 
bo izboljšal izvedbo mednarodnega kliničnega preskušanja in podprl inovativne klinične 
raziskave v EU. Pripravljavec mnenja se strinja z mnenjem Komisije, da bi morale biti osebe, 
ki preverjajo in ocenjujejo vlogo, neodvisne od sponzorja in raziskovalca, ne smele imeti 
nasprotnih interesov, pa tudi ne biti pristranske. Določbe v zvezi z varstvom pacientov in 
prostovoljno privolitvijo po poučitvi so pravične in ustrezne.

Portal EU

Treba bi bilo pojasniti, da enotni postopek oddaje velja za mednarodno klinično preskušanje 
in klinično preskušanje v eni državi članici ter da se klinično preskušanje lahko začne, ko 
države članice izdajo obvestilo o sklepu.
Kot splošno pravilo bi bilo bolj zaželeno, da bi se sponzor že na začetku postopka odločil, v 
katerih državah se bo izvajalo klinično preskušanje, vendar bi morala biti poznejša vključitev 
nove države članice mogoča. Zato bi bilo treba pojasniti, da je razširitev odobrenega 
kliničnega preskušanja na drugo državo članico mogoča le po sklepu vseh zadevnih držav 
članic o osnovni odobritvi, saj bodo tako postopki ostali enostavni in učinkoviti. Poleg tega bi 
moral sponzor med ocenjevanjem vloge za bistveno spremembo dela I ocene počakati na 
zaključek tega postopka, preden zaprosi za vključitev nove države članice v to klinično 
preskušanje. 
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Etična presoja

V predlogu Komisije ni povsem jasna vloga odborov za etiko. Pripravljavec mnenja je vložil 
nekaj predlogov sprememb, v katerih je pojasnjeno, da bi morale države članice pred izdajo 
sklepa o odobritvi kliničnega preskušanja oceniti vse etične vidike iz dela I (npr. pričakovane 
koristi za zdravje v primerjavi s tveganji za udeležence) in dela II (npr. prostovoljna privolitev 
po poučitvi) vloge.

Upravno breme

Komisija predlaga ustrezne določbe za zmanjšanje upravnega bremena. To bi lahko še bolj 
zmanjšali, če bi se dopolnitev brošure za raziskovalca zahtevala le po potrebi, npr. ko so na 
voljo nove informacije o varnosti.

Skupine pacientov

Načrtovanje kliničnega preskušanja bi moralo po potrebi upoštevati raznolikost skupin 
pacientov, zdravljenju katerih je namenjeno zdravilo v preskušanju. Treba bi bilo ustrezno 
določiti varnostne vidike, povezane s spolno ali starostno skupino, in jih vključiti v varnostna 
poročila.
Pomembno je, da se v oceni upošteva mnenje vsaj enega pacienta, pri čemer bi bilo zaželeno, 
da je pacient predstavnik organizacije pacientov za bolezen, ki ji je zdravilo v preskušanju 
namenjeno.

Preglednost

Podatki in informacije o kliničnem preskušanju bi morali biti dostopni prek podatkovne 
zbirke EU v skladu z jasnimi in veljavnimi pravili o zaupnosti. Treba bi bilo tudi najti rešitve 
za večjo preglednost rezultatov kliničnega preskušanja. Uporaba podatkovne zbirke EU bi 
morala biti mogoča v vseh uradnih jezikih EU, prevajanje protokola in drugih povezanih 
informacij pa bi bilo glede na pomembnost, stroške in izvedljivost nesorazmerno.

Odškodnina

Da bi preprečili neenakosti med državami članicami pri odškodninah, bi bilo treba nadalje 
pojasniti konkretno uporabo nacionalnih odškodninskih mehanizmov namesto zavarovalnih 
sistemov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanjih le delno dosežen. 
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa. 
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic. 
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice.

(4) Cilj Direktive 2001/20/ES sta bili 
poenostavitev in uskladitev upravnih 
določb, ki urejajo klinična preskušanja v 
Evropski uniji. Vendar pa izkušnje kažejo, 
da je bil usklajen pristop k ureditvi 
kliničnih preskušanjih le delno dosežen. 
Zaradi tega je zlasti težko izvesti klinično 
preskušanje v več državah članicah. Na 
podlagi razvoja znanosti pa je mogoče 
sklepati, da bodo klinična preskušanja v 
prihodnosti usmerjena na točno določene 
skupine pacientov, ki bodo na primer 
izbrani zaradi svojega genskega zapisa. 
Zaradi zagotavljanja zadostnega števila 
udeležencev za takšna preskušanja bo 
morda nujno vključiti več ali vse države 
članice. Z novimi postopki za odobritev 
kliničnih preskušanj bi se morala 
spodbujati vključitev čim več držav članic. 
Zato bi bilo treba zaradi poenostavitve 
postopkov oddaje vlog odpraviti večkratno 
predložitev večinoma istih informacij in bi 
namesto tega zadostovala predložitev ene 
vloge za odobritev preskušanja prek 
enotnega portala za vse zadevne države 
članice. Tudi vloge za klinično 
preskušanje v eni državi članici bi se 
morale oddajati prek tega enotnega 
portala.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da se enotni postopek oddaje uporabi za mednarodno klinično preskušanje in 
klinično preskušanje v eni državi.

Predlog spremembe 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

sodelovati pri ocenjevanju vloge za 
odobritev kliničnega preskušanja. 

Or. en

Obrazložitev

V besedilu se podvoji uvodna izjava 12, v kateri je jasno razloženo, česa se pri sodelovanju 
med državami članicami ne bi smelo ocenjevati.

Predlog spremembe 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(10) Pri oceni vloge za klinično 
preskušanje bi bilo treba upoštevati zlasti 
pričakovane koristi pri zdravljenju in za 
javno zdravje („relevantnost“) ter tveganje 
in neprijetnosti za udeleženca. Pri 
relevantnosti bi bilo treba upoštevati 
številne vidike, kot so skupine 
prebivalstva, ki naj bi jih preučili, in 
potencialne razlike v učinkovitosti in/ali 
varnosti pri določenih skupinah 
pacientov, zlasti razlike v spolu in starosti, 
ter vprašanje, ali so klinično preskušanje 
priporočili ali zahtevali regulativni organi, 
pristojni za ocenjevanje in izdajo dovoljenj 
za dajanje zdravil v promet.

Or. en

Obrazložitev

Nekatere terapevtske metode niso enako učinkovite in varne pri moških in ženskah. Raziskave 
kažejo na prenizko zastopanost žensk v kardiovaskularnih raziskavah, zaradi česar sta bili 
varnost in učinkovitost več zdravil ocenjeni pretežno med moškim prebivalstvom. Zato bi bilo 
treba potencialne razlike primerno upoštevati pri oceni relevantnosti kliničnega preskušanja.
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Predlog spremembe 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

(12) Nekateri vidiki v vlogi za klinično 
preskušanje, kot je prostovoljna privolitev 
po poučitvi, se nanašajo na značilno 
nacionalna vprašanja ali etične vidike 
kliničnega preskušanja. Teh vidikov se ne 
bi smelo ocenjevati v sodelovanju z vsemi 
zadevnimi državami članicami.

Or. en

Obrazložitev

Zaradi skladnosti je besedilo spremenjeno v skladu s črtanjem zadnjega odstavka uvodne 
izjave 6.

Predlog spremembe 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12a) Države članice bi morale pred izdajo 
sklepa o odobritvi kliničnega preskušanja 
oceniti vse etične vidike v vlogi za klinično 
preskušanje.

Or. en

Predlog spremembe 6
Predlog uredbe
Člen 2 – točka 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) „bistvena sprememba“: vsaka 
sprememba katerega koli vidika kliničnega 
preskušanja, do katere pride po obvestilu o 
sklepu iz členov 8, 14, 19, 20 in 23 in ki 

(12) „bistvena sprememba“: vsaka 
sprememba katerega koli vidika kliničnega 
preskušanja, ki lahko bistveno vpliva na 
varnost ali pravice udeležencev ali na 
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lahko bistveno vpliva na varnost ali pravice 
udeležencev ali na zanesljivost in 
ponovljivost podatkov iz kliničnega 
preskušanja;

zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja;

Or. en

Obrazložitev

Čas bistvene spremembe kliničnega preskušanja v opredelitvi ni pomemben. Ustrezne določbe 
so v členih 8, 14, 19, 20 in 23.

Predlog spremembe 7
Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Za pridobitev dovoljenja sponzor vlogo 
dokumentacije predloži zadevni državi 
članici prek portala iz člena 77 (v 
nadaljnjem besedilu: portal EU).

5. Za pridobitev dovoljenja za katero koli 
klinično preskušanje v Uniji sponzor 
vlogo dokumentacije predloži zadevni 
državi članici prek portala iz člena 77 (v 
nadaljnjem besedilu: portal EU).

Or. en

Obrazložitev

Pojasnilo, da se enotni postopek oddaje uporabi za mednarodno klinično preskušanje in 
klinično preskušanje v eni državi.

Predlog spremembe 8
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 1 – točka a – podtočka i – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

zanesljivost in ponovljivost podatkov iz 
kliničnega preskušanja ob upoštevanju 
statistične obdelave, načrtovanja 
preskušanja in metodologije (npr. z 
velikostjo vzorca in randomizacijo –
vključno s skupinami prebivalstva, ki jih 
je treba preučiti –, primerjalnim zdravilom 
in merili učinkovitosti);
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Or. en

Obrazložitev

Nekatera zdravljenja niso enako učinkovita in varna pri moških in ženskah. Pri načrtovanju 
kliničnega preskušanja bi bilo treba upoštevati raznolikost skupin pacientov, to je skupin po 
določenem spolu ali starosti, za zdravljenje katerih je namenjeno zdravilo v preskušanju. To 
bi bilo treba oceniti v postopku odobritve kliničnega preskušanja.

Predlog spremembe 9
Predlog uredbe
Člen 6 – odstavek 6 – pododstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zadevne države članice po datumu ocene 
od sponzorja ne zahtevajo dodatnih 
pojasnil.

Or. en

Obrazložitev

Črtano besedilo iz člena 8(5) je dodano zaradi usklajenosti. Omemba datuma ocene v členu 8 
vnaša nejasnost in bi bila zato primernejša v tem členu.

Predlog spremembe 10
Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Zahteva za dodatna pojasnila in sama 
dodatna pojasnila se predložijo prek portala 
EU.

Zahteva po dodatnih pojasnilih in sama 
dodatna pojasnila se predložijo prek portala 
EU.

Or. en

Obrazložitev

Pojasnitev besedila v skladu s pododstavkom 5 v odstavku 6 člena 6.

Predlog spremembe 11
Predlog uredbe
Člen 7 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 7a

Ocena etičnih vidikov

Države članice zagotovijo, da se v poročilu 
o oceni, ki se pripravi v skladu s členoma 
6 in 7, ocenijo vsi pomembni etični vidiki.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti, da ocena za namene odobritve kliničnega preskušanja vključuje tudi 
etične vidike. Roki iz členov 6 in 7 veljajo tudi za etično presojo, klinično preskušanje pa se 
lahko začne po izdaji obvestila o sklepu v skladu s členom 8.

Predlog spremembe 12
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5. Zadevne države članice po datumu 
ocene od sponzorja ne smejo zahtevati 
dodatnih pojasnil.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Zaradi jasnosti je bilo besedilo prestavljeno v odstavek 6 člena 6.

Predlog spremembe 13
Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6a. Po datumu obvestila nobena nadaljnja 
ocena ali sklep sponzorju ne more 
preprečiti začetka kliničnega preskušanja, 
razen če zadevna država članica odobritev 
zavrne.
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Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo pojasniti, da sponzor lahko začne klinično preskušanje, potem ko država članica 
izda obvestilo o edinem sklepu.

Predlog spremembe 14
Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

3. Pri ocenjevanju se upošteva mnenje vsaj 
ene osebe, ki primarno ni znanstvenik. 
Upošteva se tudi mnenje vsaj enega 
pacienta. Pacient je po možnosti 
predstavnik organizacije pacientov na 
področju bolezni, za katero je zdravilo v 
preskušanju namenjeno.

Or. en

Obrazložitev

Primerno je, da se upošteva mnenje ustreznega pacienta. V najboljšem primeru bi moral 
pacient predstavljati organizacijo pacientov za bolezen, za katero je zdravilo v preskušanju 
namenjeno.

Predlog spremembe 15
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vloga se lahko odda samo po datumu 
obvestila o sklepu o osnovni odobritvi.

Vloga se lahko odda šele po datumu 
obvestila o sklepu o osnovni odobritvi vseh 
zadevnih držav članic.

Or. en

Obrazložitev

Datumov obvestila o osnovni odobritvi bo več, saj o njej obvesti vsaka država članica 
posebej. Obvestila o sklepih bodo izdana skoraj istočasno ali z le nekajdnevnim zamikom. 
Glede na kratek rok za osnovno odobritev je primerneje, da postopek ostane enostaven, jasen 
in urejen in da se zato pred zaključkom osnovnega postopka nove države članice ne 
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vključujejo.

Predlog spremembe 16
Predlog uredbe
Člen 14 – odstavek 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

11. Če postopek iz poglavja III v zvezi z 
navedenim kliničnim preskušanjem še ni 
končan, sponzor ne sme oddati vloge v 
skladu s tem členom.

11. Če postopek iz poglavja III v zvezi z 
navedenim kliničnim preskušanjem in v 
zvezi z vidikom iz dela I poročila o oceni
še ni končan, sponzor ne sme oddati vloge 
v skladu s tem členom.

Or. en

Obrazložitev

Ocena dela II je nacionalna, zato še nezaključeni postopek za bistveno spremembo ne bi smel 
onemogočiti oddaje vloge za vključitev nove države članice. 

Predlog spremembe 17
Predlog uredbe
Člen 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Evropska agencija za zdravila, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004 (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), vzpostavi 
in vzdržuje elektronsko podatkovno zbirko 
za poročila iz členov 38 in 39.

Evropska agencija za zdravila, 
ustanovljena z Uredbo (ES) št. 726/2004 (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), vzpostavi 
in vzdržuje elektronsko podatkovno zbirko 
za poročila iz členov 38 in 39 te uredbe. Ta 
elektronska podatkovna zbirka je modul 
podatkovne zbirke iz člena 25 Uredbe 
(ES) št. 726/2004.

Or. en

Obrazložitev
Pojasnilo, da gre za podatkovno zbirko EudraVigilance in ne novo podatkovno zbirko. Ta 
uredba mora graditi na obstoječih orodjih.

Predlog spremembe 18
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 1
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Sponzor v elektronski obliki in brez 
odlašanja pošilja v elektronsko 
podatkovno zbirko iz člena 36 vse ustrezne 
informacije o sumih na nepričakovane 
resne neželene učinke zdravila v 
preskušanju, če se je sum na nepričakovan 
resen neželen učinek pojavil v kliničnem 
preskušanju, ki ga izvaja sponzor, ali v 
kliničnem preskušanju, s katerim je 
sponzor povezan.

Sponzor v elektronski obliki in do rokov, 
določenih v točkah 2.4 in 2.5 Priloge III,
pošilja v elektronsko podatkovno zbirko iz 
člena 36 vse ustrezne informacije o sumih 
na nepričakovane resne neželene učinke 
zdravila v preskušanju, če se je sum na 
nepričakovan resen neželen učinek pojavil 
v kliničnem preskušanju, za izvajanje 
katerega je odgovoren sponzor.

Or. en

Obrazložitev

Jasno bi moralo biti, kdo poroča o sumih na nepričakovane resne neželene učinke. Načeloma 
je za poročanje o resnih neželenih učinkih vedno odgovoren sponzor.  Uporaba besedne zveze 
„s katerim je sponzor povezan“ bi to lahko povzročila prenos obveznosti poročanja na 
imetnika dovoljenja za promet z zdravilom, kar bi privedlo do dvojnega poročanja.

Predlog spremembe 19
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Pri roku za poročanje se upošteva 
resnost učinka. Po potrebi lahko sponzor 
zaradi zagotavljanja pravočasnega 
poročanja najprej predloži začetno 
nepopolno poročilo, pozneje pa še popolno 
poročilo.

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice.)

Predlog spremembe 20
Predlog uredbe
Člen 38 – odstavek 3
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Če sponzor zaradi pomanjkanja virov
ne more pošiljati poročil v elektronsko 
podatkovno zbirko iz člena 36, lahko 
poroča državi članici, v kateri se je pojavil 
sum na nepričakovan resen neželen učinek.
Navedena država članica o sumu na 
nepričakovan resen neželen učinek poroča 
v skladu z odstavkom 1.

3. Če sponzor ne more pošiljati poročil
neposredno v elektronsko podatkovno 
zbirko iz člena 36, lahko poroča državi 
članici, v kateri se je pojavil sum na 
nepričakovan resen neželen učinek.
Navedena država članica o sumu na 
nepričakovan resen neželen učinek poroča 
v skladu z odstavkom 1.

Or. en

Obrazložitev

Razlog, zaradi katerega sponzor ne more pošiljati poročil o sumu na nepričakovane resne 
neželene učinke neposredno, ni pomemben. Da bi zagotovili dosledno poročanje o sumu na 
nepričakovane resne neželene učinke, bi moralo biti poročanje prek države članice mogoče 
neodvisno od tega razloga. 

Predlog spremembe 21
Predlog uredbe
Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Za neodobrena zdravila v preskušanju 
razen placeba in odobrena zdravila v 
preskušanju, ki se po protokolu ne 
uporabljajo v skladu s pogoji dovoljenja za 
promet z zdravilom, sponzor vsako leto v 
elektronski obliki pošlje Agenciji poročilo 
o varnosti vsakega posameznega zdravila v 
preskušanju, ki se uporablja pri enem
kliničnem preskušanju ali več njih, 
katerih sponzor je. V poročilu so po 
potrebi jasno opredeljeni varnostni vidiki 
v zvezi z določeno spolno ali starostno 
skupino. 

Or. en

Obrazložitev

Če je zdravilo v preskušanju predmet več kot enega kliničnega preskušanja, bi morala 
obstajati možnost, da se za preprečitev dvojnega poročanja in s tem zmanjšanje upravnega 
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bremena odda eno samo poročilo o varnosti tega zdravila. Poleg tega bi moralo poročilo o 
varnosti vsebovati podatke o razlikah med spolnimi in starostnimi skupinami v zvezi z 
varnostjo.

Predlog spremembe 22
Predlog uredbe
Člen 41 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

1. Pri odobrenih zdravilih, ki se po 
protokolu uporabljajo v skladu s pogoji 
dovoljenja za promet z zdravilom, sponzor 
vsako leto obvesti imetnika dovoljenja za 
promet z zdravilom o vseh sumih na resne 
neželene učinke, vključno z učinki pri 
določeni spolni ali starostni skupini, če je 
to ustrezno.

Or. en

Obrazložitev

Kjer je to ustrezno, bi bilo treba ugotoviti varnostne vidike, povezane z določeno spolno ali 
starostno skupino, ter o njih ustrezno obvestiti imetnika dovoljenja za promet z zdravilom. 

Predlog spremembe 23
Predlog uredbe
Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Sponzor ali pristojni organ obvešča 
raziskovalca in odbore za etiko o vseh 
pomembnih spremembah v profilu koristi 
in tveganj zdravila v preskušanju z rednim 
poročanjem o varnostnih vidikih, ki 
vplivajo na varnost udeležencev 
kliničnega preskušanja.

Or. en

Obrazložitev

Pomembne informacije o varnosti, ki spreminjajo profil koristi in tveganj zdravila v 
preskušanju, bi bilo treba posredovati tudi raziskovalcem in odborom za etiko.
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Predlog spremembe 24
Predlog uredbe
Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Brošura za raziskovalca se dopolni, če so 
na voljo nove informacije o varnosti, in 
vsaj enkrat letno.

3. Brošura za raziskovalca se dopolni,
takoj ko so na voljo nove informacije o 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Ta uredba ne bi smela nalagati nepotrebnega upravnega bremena. Brošuro za raziskovalca 
bi bilo treba dopolniti, takoj ko so na voljo nove informacije o varnosti, kar je lahko po več 
kot enem letu. 

Predlog spremembe 25
Predlog uredbe
Člen 66

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Jezik informacij na ovojninah določi 
zadevna država članica. Zdravilo je lahko 
označeno v več jezikih.

Informacije na ovojnini so zapisane v vsaj 
enem uradnem jeziku zadevne države 
članice, ki je tudi uradni jezik Unije.
Zdravilo je lahko označeno v več jezikih.

Or. en

Obrazložitev

Za informacije na ovojnini bi se morali uporabljati le uradni jeziki EU. Kjer je uradnih 
jezikov več, bi morala zadevna država članica določiti tistega, ki je po njenem mnenju 
ustrezen glede na kraj kliničnega preskušanja. Uporabljati bi se morali le uradni jeziki EU.

Predlog spremembe 26
Predlog uredbe
Člen 78 – odstavek 5 a (novo)
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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Uporabniški vmesnik podatkovne 
zbirke EU je na voljo v vseh uradnih 
jezikih Unije. 

Or. en

Obrazložitev

Uporaba podatkovne zbirka EU bi morala biti mogoča v vseh uradnih jezikih EU. To ne 
vključuje obveznosti prevajanja protokola kliničnega preskušanja in drugih povezanih 
informacij v podatkovni zbirki, ki bi ustvarilo znatne stroške.

Predlog spremembe 27
Predlog uredbe
Priloga I – točka 13 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

oceno pričakovanih koristi in tveganj, da se 
omogoči ocena v skladu s členom 6;

oceno pričakovanih koristi in tveganj, med 
drugim tudi za določene skupine 
pacientov, da se omogoči ocena v skladu s 
členom 6;

Or. en

Obrazložitev

Rezultati nekaterih terapij se lahko pri različnih skupinah pacientov razlikujejo (razlike glede 
na spolno ali starostno skupino itd.). Zato bi bilo treba v protokolu navesti pričakovane 
koristi in tveganja za določene skupine pacientov. 

Predlog spremembe 28
Predlog uredbe
Priloga I – točka 13 – alinea 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

obrazložitev in utemeljitev meril za 
morebitno izključitev pacientov določene 
spolne ali starostne skupine iz tega 
kliničnega preskušanja;
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Or. en

Obrazložitev

Rezultati nekaterih terapij se lahko pri različnih skupinah pacientov razlikujejo (razlike glede 
na spolno ali starostno skupino itd.).

Predlog spremembe 29
Predlog uredbe
Priloga I – točka 13 – alinea 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

opis politike objavljanja; opis politike objavljanja z jasno omembo 
morebitnih informacij, ki so na voljo v 
drugem viru in ne v podatkovni zbirki EU;

Or. en

Obrazložitev

Če namerava sponzor objaviti obširnejše rezultate ali nadaljnje informacije drugje in ne v 
podatkovni zbirki EU, bi moralo biti to zaradi preglednosti navedeno v opisu politike 
objavljanja. 

Predlog spremembe 30
Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – oddelek 1.1. – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) identifikacijska številka
udeleženca/številka obravnave in po 
potrebi številka obiska;

(e) identifikacijska številka udeleženca ali
številka obravnave in po potrebi številka 
obiska;

Or. en

Obrazložitev

Pretekle izkušnje so pokazale, da sedanja formulacija ni dovolj jasna in da sta se v nekaterih 
primerih zahtevali tako identifikacijska številka udeleženca kot številka obravnave. V praksi je 
lahko navedba dveh številk težavna zaradi prostora, zato bi bilo treba pojasniti, da zadostuje 
ena od obeh številk. V praksi je lahko navedba obeh številk na zunanji ovojnini težavna.
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Predlog spremembe 31
Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 1 – oddelek 1.1 – točka 1 – točka g 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) navodila za uporabo (sklicevanje na 
navodila ali drug obrazložitveni dokument, 
namenjen udeležencu ali osebi, ki daje 
zdravilo);

(g) navodila za uporabo (sklicevanje na 
navodila ali drug obrazložitveni dokument, 
namenjen udeležencu ali osebi, ki daje 
zdravilo, ali na druga navodila, ki jih 
pripravi raziskovalec);

Or. en

Obrazložitev

Raziskovalci lahko dajejo navodila udeležencem tudi ustno. Tudi ta navodila bi bilo treba 
omeniti. To bi bilo preprosto mogoče z dodatnim sporočilom na zunanji ovojnini, npr. 
„uporabite po navodilih raziskovalca“.

Predlog spremembe 32
Predlog uredbe
Priloga IV – odstavek 4 –točka 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsi podatki, navedeni v oddelkih 1, 2 in 3, 
se lahko opustijo in nadomestijo v drugi 
obliki (npr. z uporabo centraliziranega 
elektronskega sistema za randomizacijo, 
uporabo centraliziranega informacijskega 
sistema), če pri tem varnost udeležencev 
ter zanesljivost in ponovljivost podatkov 
niso ogrožene. To se utemelji v protokolu.

Vsi podatki, navedeni v oddelkih 1, 2 in 3, 
se lahko opustijo in nadomestijo v drugi 
obliki (npr. z uporabo centraliziranega 
elektronskega sistema za randomizacijo, 
uporabo centraliziranega informacijskega 
sistema), če pri tem varnost udeležencev 
ter zanesljivost in ponovljivost podatkov 
niso ogrožene. To se utemelji v protokolu 
ali ločenem dokumentu.

Or. en

Obrazložitev

Treba je upoštevati globalno razsežnost kliničnega preskušanja. Sponzorjem bi bilo treba 
omogočiti uporabo istega protokola za vse klinično preskušanje, povezano z istim zdravilom v 
preskušanju, ne glede na to, kje se preskušanje izvaja. Če se te utemeljitve vključijo v 
protokol, bo treba tega v primerih, kjer ta izjema ne velja, prilagoditi za klinično preskušanje, 
kar je nepotrebno upravno breme. 
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