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Изменение 42
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността и правата на субектите 
следва да бъдат защитени, а получените 
данни следва да бъдат надеждни и 
устойчиви.

(1) При клиничните изпитвания 
безопасността, правата и 
благосъстоянието на субектите следва 
да бъдат защитени, а получените данни 
следва да бъдат значими, надеждни и 
устойчиви.

Or. en

Обосновка

В съответствие с Декларацията от Хелзинки терминът „благосъстояние“ се 
използва навсякъде в текста, където се споменават безопасността и правата на 
субектите.

Изменение 43
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол, 
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение.

(2) За да се предостави възможност за 
извършване на независим контрол,
който да установи дали тези принципи 
са спазени, дадено клинично изпитване 
следва да подлежи на предварително 
разрешение. Провеждането на 
клинично изпитване следва да зависи 
от предварителното одобрение от 
страна на етичен комитет.

Or. en
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Изменение 44
Kent Johansson

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

Сътрудничеството между държавите членки следва да бъде насърчавано, а не 
възпирано.

Изменение 45
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Фактът, че клиничните 
изпитвания се провеждат в 
обществени и частни центрове,
създава необходимостта от 
признаването им и приемането на 
мерки, свързани с мониторинга, 
разрешаването и оценката им, които 
да важат и за двата вида центрове.

Or. es
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Изменение 46
Cristina Gutiérrez-Cortines

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение.

(9) Рискът за безопасността на субекта в 
клиничното изпитване произтича 
основно от два източника: изпитвания 
лекарствен продукт и интервенцията. 
Много клинични изпитвания обаче 
представляват само малък допълнителен 
риск за безопасността на субекта в 
сравнение с нормалната клинична 
практика. Това важи по-специално за 
случаите, в които изпитваният 
лекарствен продукт е обхванат от 
разрешение за търговия (т.е. качеството, 
безопасността и ефикасността вече са 
били оценени в хода на процедурата за 
издаване на разрешение за търговия) и 
когато интервенцията представлява 
само силно ограничен допълнителен 
риск за субекта в сравнение с 
нормалната клинична практика. Тези 
„клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция“ често са от решаващо 
значение за оценката на стандартно 
лечение и диагноза, като по този начин 
оптимизират използването на 
медицинските продукти и така 
допринасят за високото равнище на 
общественото здравеопазване. Те следва 
да подлежат на по-малко строги 
правила, например по-кратки срокове за 
одобрение, без това да се отразява 
отрицателно върху високите научни 
постижения и като се гарантира 
сигурността на пациентите на
всички етапи.

Or. es
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Изменение 47
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Съображение 9а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) В случай на спешна ситуация, 
както и при редки и много редки 
болести, които са 
животозастрашаващи и за които 
терапевтичните възможности и 
експертните познания са ограничени 
и географски разпръснати в цял свят, 
държавите членки следва да имат 
възможност приоритетно да 
извършват оценка и да дават 
разрешение по заявления за клинично 
изпитване.

Or. en

Изменение 48
Kent Johansson

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. 
Сътрудничеството между 
държавите членки следва да се 
насърчава, но то следва да се свежда 
до обмен на мнения и най-добри 
практики по тези въпроси.

Or. en
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Обосновка

Колкото повече държавите членки си сътрудничат на доброволна основа, толкова по-
добре. Сътрудничеството между държавите членки е важно, но то следва да се 
свежда до етични въпроси поради тяхната съществена връзка с националните 
традиции и правомощия.

Изменение 49
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Повечето клинични изпитвания 
се осъществяват за оценката на 
терапии с големи извадки от групи 
пациенти, но настоящият регламент 
следва да не дискриминира пациенти, 
които страдат от редки и много
редки болести, и следва да интегрира 
спецификата на малко 
разпространени състояния, когато се 
прави оценка на изпитване.

Or. en

Обосновка

Предложението на Комисията не отразява спецификите на редките и много редките 
болести. Бъдещият регламент трябва да вземе предвид терапевтичните иновации и 
трябва да бъде в съответствие с политиките относно редките и много редките 
болести, които са разработени след приемането на Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 50
Seán Kelly

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Субектът на данните следва 
винаги да има възможността да даде 
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на лекуващата институция общо 
съгласие за използване на неговите 
данни за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, както и 
да оттегли съгласието си по всяко 
време.

Or. en

Обосновка

Лекарите винаги придобиват ново познание от данните за своите предишни 
пациенти. Съвсем уместно днес се изисква всеки пациент да даде съгласието си за 
използването на данните му за научноизследователски цели. Но въпреки че имат право 
да не се съгласят, пациентите следва да имат право да дадат на своята лекуваща 
институция „общо“ съгласие, ако желаят, така че данните да могат да се използват 
за всякакъв вид бъдещи научни изследвания (освен ако не оттеглят своето 
първоначално съгласие). По този начин пациентите могат да имат правото да 
„даряват“ своите данни за научноизследователски цели.

Изменение 51
Jens Rohde

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Следва да е възможно субект на 
данни да даде общо съгласие на 
лекуващите институции, така че 
данните да могат да се използват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, както и 
да оттегли това съгласие по всяко 
време.

Or. en

Изменение 52
Maria Da Graça Carvalho
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За да може спонсорът да оцени 
цялата информация относно 
безопасността, която потенциално има 
отношение, изследователят следва да 
докладва пред него всички сериозни 
неблагоприятни събития.

(26) За да може спонсорът да оцени 
цялата потенциално значима 
информация относно безопасността, 
изследователят следва да регистрира и 
вписва в електронна база данни всички 
сериозни нежелани събития.

Or. en

Изменение 53
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване. 
В базата данни на ЕС следва да не се 
регистрират лични данни на субекти, 
участващи в клинично изпитване. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз.

(52) Базата данни следва да съдържа 
цялата информация, която е от значение 
по отношение на клиничното изпитване,
и да позволява публично 
разпространение на обективна 
информация с цел подкрепа на 
европейските научни изследвания и 
увеличаване на познанието в 
областта на общественото здраве. Тя 
следва да не подкопава иновациите 
или конкурентоспособността на 
европейските индустрии. В базата 
данни на ЕС следва да не се регистрират 
лични данни на субекти, участващи в 
клинично изпитване, и тя следва да не 
затруднява защитата на 
търговските интереси, включително 
интелектуалната собственост, 
съгласно предвиденото в член 4 от 
Регламент № 1049/2001. 
Информацията в базата данни следва да 
бъде публична, освен ако специални 
причини не налагат дадена информация 
да не бъде публикувана, за да се защити 
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правото на всяко лице на личен живот и 
правото на защита на личните данни, 
признати в членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
или поверителна търговска 
информация съгласно предвиденото в 
член 4 от Регламент № 1049/2001.

Or. en

Обосновка

Базата данни следва да позволява публичното разпространение на надеждна 
информация относно последните достижения на медицинските научни изследвания, 
като същевременно се зачитат императивите, свързани с конкурентоспособността 
на фармацевтичната промишленост, която сама по себе си финансира около 60 % от 
европейските клинични изпитвания. При публичното разгласяване следва да се опазват 
личните данни и поверителната търговска информация, за да се избегне всякакво 
стигматизиране на пациенти, участващи в клинично изпитване, и да се избегне 
стимулирането на нечестна конкуренция, която би застрашила 
конкурентоспособността на европейските медицински научни изследвания.

Изменение 54
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Съображение 52a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52а) Следва да бъде установена и 
защитена поверителната търговска 
информация, за да се избегне 
увреждането на интересите на 
пациентите и/или на конкурентната 
позиция на спонсорите.

Or. en

Обосновка

При публичното разгласяване на информация следва да се опазват личните данни и 
поверителната търговска информация, за да се избегне всякакво стигматизиране на 
пациенти, участващи в клинично изпитване, и да се избегне стимулирането на 
нечестна конкуренция, която би застрашила конкурентоспособността на 
европейските медицински научни изследвания.
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Изменение 55
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) „клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция“: клинично изпитване, 
което отговаря на всяко едно от 
следните условия:

(3) „клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция“: клинично изследване, 
което отговаря на всяко едно от 
следните условия:

Or. en

Обосновка

Представените определения за „клинично изпитване“ и „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“ са взаимно противоположни (срв.: параграф 2, точка 2 и 
точка 3 и параграф 3, точка 2 и точка 3). Следователно „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“ не може да бъде представяно като подкатегория на 
„клинично изпитване“, както предполага текстът. По-скоро те са допълващи се 
определения. С цел постигане на правна яснота това разграничение следва да бъде 
изразено по-ясно.

Изменение 56
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изпитваните лекарствени продукти са 
разрешени;

а) изпитваните лекарствени продукти са 
били разрешени в продължение на 
поне десет години;

Or. en

Обосновка

В някои случаи (редки болести и лечение на рак) разрешенията за пускане на пазара се 
дават, когато не са налице достатъчно доказателства за ефикасността и 
безопасността, като се изисква провеждането на последващи изпитвания на 
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ефикасността и безопасността с цел завършване на оценката. Подобни изпитвания 
не трябва да попадат в рамките на определението „клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция“, но все пак следва да бъдат обхванати от регламента.

Изменение 57
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) изпитваните лекарствени 
продукти не са продукти, предмет на 
допълнително наблюдение, 
обозначени с черен символ;

Or. en

Обосновка

Лекарства, обозначени с черен символ съгласно изложеното в предложението за 
директива по отношение на фармакологичната бдителност 2012/0025 (COD), не 
трябва да попадат в обхвата на определението за „изпитван лекарствен продукт“, 
който може да бъде използван в „клинично изпитване с ниска степен на 
интервенция“, тъй като подобни лекарства все още са под засилено наблюдение 
поради риска, който представляват.

Изменение 58
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
в засегнатите държави членки;
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Or. en

Обосновка

В клинични изпитвания с ниска степен на интервенция лекарствените продукти се 
използват в съответствие с условията, определени в разрешението за пускане на 
пазара. Формулировката „или употребата им представлява стандартно лечение във 
всяка от засегнатите държави членки“ позволява провеждането на клинични 
изпитвания с ниска степен на интервенция с цел изследване на несъобразена с 
предписанията употреба на лекарствени продукти в държавите членки, в които 
подобна употреба не е разрешена. Това е за сметка на клаузите относно 
задължителното предоставяне от страна на спонсора на обезщетение за вреди.

Изменение 59
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
или употребата им представлява 
стандартно лечение във всяка от
засегнатите държави членки;

б) съгласно протокола от клиничното 
изпитване, изпитваните лекарствени 
продукти се използват в съответствие с 
условията на разрешението за търговия 
в засегнатите държави членки;

Or. en

Изменение 60
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване;

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, при което 
пациентът вече се лекува преди 
включването му в изследването и 
така назначаването на терапевтична 
стратегия на пациента не се 
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определя предварително чрез 
протокол за изпитване, а попада в 
текущата практика, така че
решението за предписване на 
лекарството е ясно разграничено от 
решението пациентът да се включи в 
изследването.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се възприеме част от формулировката на определението в 
предходната Директива 2001/20/ЕО за пояснение на обхвата на регламента.

Изменение 61
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване;

(4) „неинтервенционно изследване“: 
клинично изследване, различно от 
клинично изпитване и клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция съгласно определеното в 
член 2, съответно параграфи 2 и 3.

Or. en

Обосновка

С цел постигане на правна сигурност се пояснява, че неинтервенционните клинични 
изследвания не попадат в тази категория. Тъй като определението за „клинично 
изпитване“ не обхваща клинични изпитвания с ниска степен на интервенция, е 
необходимо клиничните изпитвания с ниска степен на интервенция да бъдат изрично 
изключени от понятието „неинтервенционно изследване“. Прост принцип следва да 
бъде, че „наблюденията“ спадат към категорията „изследване“, а 
„интервенциите“ – към категорията „изпитване“.

Изменение 62
Maria Da Graça Carvalho



AM\928242BG.doc 15/75 PE506.087v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „нормална клинична практика“: 
режимът на лечение, който обикновено 
се следва за лечение, профилактика или 
диагностициране на болест или 
заболяване;

(6) „най-добра съществуваща доказана 
интервенция“: режимът на лечение, 
който обикновено се следва за лечение, 
профилактика или диагностициране на 
болест или заболяване според 
наличните към момента надеждни 
научни доказателства;

Or. en

Изменение 63
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „нормална клинична практика“: 
режимът на лечение, който обикновено
се следва за лечение, профилактика или 
диагностициране на болест или 
заболяване;

(6) „най-добра съществуваща доказана 
интервенция“: режимът на лечение, 
който се следва за лечение, 
профилактика или диагностициране на 
болест или заболяване според 
наличните към момента надеждни 
научни доказателства;

(Това изменение се отнася за целия 
текст.)

Or. en

Обосновка

„Нормална клинична практика“ е твърде неясно понятие и следва да се замени с 
формулировката „най-добра съществуваща доказана интервенция“ от Декларацията 
от Хелзинки (член 32).

Изменение 64
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 10а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) „комитет по етика“: независим 
орган в държава членка, в който 
участват специалисти от сферата 
на здравеопазването, неспециалисти и 
поне един пациент или представител 
на пациентите с голям опит и със
задълбочени познания, за преглед на 
научните, медицинските и етичните 
аспекти на клинично изпитване, 
чиято отговорност е да защитава 
правата, безопасността и 
благосъстоянието на субектите и да 
уверява обществеността в тази 
защита.

Or. en

Изменение 65
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) „спонсор“: физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започването и управлението на 
клиничното изпитване;

(13) „спонсор“: физическо лице, 
дружество, институция или 
организация, която поема отговорност 
за започването, управлението и/или 
финансирането на клиничното 
изпитване;

Or. en

Обосновка

Въвежда се повторно определението, предвидено в Директива 2001/20/ЕО.
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Изменение 66
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) „субект“: лице, което участва в 
клинично изпитване, независимо дали 
като реципиент на изпитвания 
лекарствен продукт или като член на 
контролна група;

(15) „субект“: лице, което свободно и 
доброволно участва в клинично 
изпитване, независимо дали като 
реципиент на изпитвания лекарствен 
продукт или като член на контролна 
група;

Or. en

Изменение 67
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект доброволно 
потвърждава своето желание да участва 
в конкретно изпитване, след като е бил 
информиран за всички аспекти на 
изпитването, които са от значение за 
решението на субекта да участва;

(19) „информирано съгласие“: процес, 
чрез който даден субект свободно и
доброволно потвърждава своето 
желание да участва в конкретно 
изпитване, след като е бил информиран 
за всички аспекти на изпитването, които 
са от значение за решението на субекта 
да участва;

Or. en

Изменение 68
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – точка 28а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28а) „нежелана лекарствена
реакция“: всички вредни и неочаквани 
реакции към изпитван лекарствен 
продукт, свързани с каквато и да е 
назначена доза;

Or. en

Обосновка

Възприемане на определението от предишната Директива 2001/20/ЕО.

Изменение 69
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– правото на субекта на физическа и 
психическа неприкосновеност, 
правото на личен живот и правото
на защита на личните данни в 
съответствие с приложимото
законодателство на Съюза са 
защитени;

Or. ro

Изменение 70
Marisa Matias, Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– оценката за етичната приемливост 
на клиничното изпитване е 
положителна;
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Or. en

Изменение 71
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– данните, получени от клиничното 
изпитване, ще бъдат надеждни и 
устойчиви.

– данните, получени от клиничното 
изпитване, ще бъдат значими, надеждни 
и устойчиви.

Or. en

Обосновка

Следвайки етичните принципи и с цел да бъдат сведени до минимум интервенциите 
при хора, клинично изпитване може да бъде оправдано само ако ще произведе добро 
качество и значими данни.

Изменение 72
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изискват се сравнителни клинични 
изпитвания на нови лекарства спрямо 
най-добрата съществуваща доказана 
интервенция.

Or. en

Изменение 73
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Роля на комитетите по етика и 

насоки за дейността им
1. Компетентният орган на държава 
членка може да даде разрешение за 
провеждането на клинично 
изпитване, след като и само ако 
съответният комитет по етика е 
дал одобрението си.
2. В рамките на една година 
Комисията представя насоки за 
държавите членки относно 
комитетите по етика, за да се 
рационализират процедурите и да се 
улесни провеждането на изпитвания 
в няколко държави членки, без да се 
излага на риск безопасността на 
субектите.

Or. en

Изменение 74
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спонсорът предлага една от 
засегнатите държави членки за 
докладваща държава членка.

В рамките на шест дни след 
подаването на досието на 
заявлението държавите членки 
определят заедно докладваща държава 
членка.

Or. en

Обосновка

The proposal makes it possible for sponsors to ‘cherry pick’ the reporting MS, avoiding 
countries with a more critical stance, or favouring those with overburdened capacity due to 
heavy submission of files. This is aggravated by a tacit approval if assessment timelines are 
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not met. MS already use cooperation platforms such as the Clinical Trials Facilitation Group 
to agree on common principles and criteria for the harmonisation of clinical trial assessment 
decisions and administrative processes. Such an established platform, may assist MS to agree 
on common selection criteria to be applied by the MSs concerned to choose the reporting MS.

Изменение 75
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя 
трябва да се споразумее с друга от 
засегнатите държави членки, която 
да поеме тази функция. Ако нито 
една от засегнатите държави членки 
не приеме да бъде докладващата 
държава членка, тази функция се 
поема от предложената за 
докладваща държава членка.

заличава се

Or. en

Изменение 76
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка, тя
трябва да се споразумее с друга от 
засегнатите държави членки, която 
да поеме тази функция. Ако нито една 
от засегнатите държави членки не 
приеме да бъде докладващата държава 
членка, тази функция се поема от 

Когато предложената за докладваща 
държава членка не желае да бъде 
докладващата държава членка или ако 
друга засегната държава членка 
желае да бъде докладваща държава 
членка, докладващата държава 
членка се определя със съвместно 
решение между предложената за 
докладваща държава членка и
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предложената за докладваща държава 
членка.

засегнатата държава членка чрез 
гласуване в портала на ЕС. 
Докладващата държава членка се 
определя в рамките на четири дни.
Ако нито една от двете възможни 
докладващи държави членки не получи 
мнозинство от дадените гласове или 
ако изпитването включва само една 
държава членка, тази функция се поема 
от предложената за докладваща държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Разпоредбата следва да изяснява, че определянето на докладващата държава е 
съвместно решение между предложената за докладваща държава членка и 
засегнатата държава членка.

Изменение 77
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на шест дни след 
подаването на досието на заявлението,
предложената за докладваща
държава членка уведомява спонсора 
чрез портала на ЕС за следното:

2. В рамките на петнадесет дни след 
възлагането на досието на заявлението 
държавата членка уведомява спонсора 
чрез портала на ЕС за следното:

Or. en

Обосновка

Твърде кратките срокове създават опасност държавите членки да не могат да 
прегледат внимателно документацията по оценката. Например квалифицирането на 
компютърната томография като „ниска степен на интервенция“ изисква подробна и 
старателна оценка на протокола за изследване. Според опита, натрупан от 
държавите членки в рамките на процедурата на доброволна хармонизация (VHP) за 
одобрение на многонационални клинични изпитвания, предложените срокове са твърде 
кратки и не предоставят гъвкавост на държавите членки.
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Изменение 78
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дали тя е докладващата държава 
членка или коя от другите засегнати
държави членки е докладващата 
държава членка;

а) коя от засегнатите държави членки 
е докладващата държава членка;

Or. en

Изменение 79
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за 
докладваща държава членка не е 
уведомила спонсора в рамките на 
срока, посочен в параграф 2, 
клиничното изпитване, за което е 
подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението 
се счита за пълно, клиничното 
изпитване се счита за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
това, и предложената за докладваща 
държава членка е докладващата 
държава членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това не е в съответствие с Директива 2001/20/ЕО: съображение 11 от 
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Директива 2001/20/EО не допуска мълчаливо разрешение от компетентните органи, 
ако не е налице положително становище относно клиничното изпитване от 
комитета по етика. Подобна процедура за мълчаливо разрешение би накърнила 
безопасността и правата на субектите.

Изменение 80
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно, клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това, и предложената за 
докладваща държава членка е 
докладващата държава членка.

3. Когато предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в рамките на срока, посочен в 
параграф 2, клиничното изпитване, за 
което е подадено заявление, се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент, заявлението се 
счита за пълно и клиничното изпитване 
се счита за клинично изпитване с ниска 
степен на интервенция, ако спонсорът 
твърди това.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменения член 5, параграф 1.

Изменение 81
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка установи, че 
заявлението не е пълно, че клиничното 
изпитване, за което се подава заявление, 

Ако предложената за докладваща 
държава членка установи, че 
заявлението не е пълно, че клиничното 
изпитване, за което се подава заявление, 
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не попада в приложното поле на 
настоящия регламент или че 
клиничното изпитване не е с ниска 
степен на интервенция, макар това да се 
твърди от спонсора, тя уведомява 
спонсора за това чрез портала на ЕС и 
определя максимален срок от шест дни, 
в който спонсорът да вземе отношение 
или да допълни заявлението чрез 
портала на ЕС.

не попада в приложното поле на 
настоящия регламент или че 
клиничното изпитване не е с ниска 
степен на интервенция, макар това да се 
твърди от спонсора, тя уведомява 
спонсора за това чрез портала на ЕС и 
определя максимален срок от шест дни, 
в който спонсорът да вземе отношение 
или да допълни заявлението чрез 
портала на ЕС. Докладващата 
държава членка не може да посочва 
етични съображения като обосновка 
за разглеждането на заявлението 
като непълно или непопадащо в 
обхвата на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Комитетите по етика играят важна роля, като гарантират, че се вземат под 
внимание конкретните традиции и съображения на държавите членки. Не следва 
обаче да се позволява етично съображение в докладващата държава членка да 
възпрепятства други засегнати държави членки да продължат клиничното 
изпитване.

Изменение 82
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а) — г), в срок от 
три дни след получаването на 
коментарите или на допълненото 
заявление, заявлението се счита за 
пълно, клиничното изпитване се счита 
за попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 

Ако предложената за докладваща 
държава членка не е уведомила 
спонсора в съответствие с разпоредбите 
в параграф 2, букви а)—г) в срок от пет
дни след получаването на коментарите 
или на допълненото заявление, 
заявлението се счита за пълно, 
клиничното изпитване се счита за 
попадащо в приложното поле на 
настоящия регламент и за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция, ако спонсорът твърди 
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това, а предложената за докладваща 
държава членка е докладващата 
държава членка.

това.

Or. en

Обосновка

В съответствие с изменения член 5, параграф 1. Твърде кратките срокове създават 
опасност държавите членки да не могат да прегледат внимателно документацията 
по оценката. Например квалифицирането на компютърната томография като „ниска 
степен на интервенция“ изисква подробна и старателна оценка на протокола за 
изследване. Според опита, натрупан от държавите членки в рамките на процедурата 
на доброволна хармонизация за одобрение на многонационални клинични изпитвания, 
предложените срокове са твърде кратки и не предоставят гъвкавост на държавите 
членки.

Изменение 83
Marisa Matias, Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Докладът за оценка се представя 
чрез портала на ЕС и е публично 
достъпен.

Or. en

Изменение 84
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка i) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– значимост на клиничното изпитване, 
като се вземе предвид съществуващото 
научно познание и дали клиничното 
изпитване е било препоръчано или 
наложено от регулаторните органи, 

– значимост и приемливост на 
клиничното изпитване, като се вземе 
предвид съществуващото научно 
познание;
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отговарящи за оценката и 
разрешаването на пускането на 
пазара на лекарствени продукти;

Or. en

Обосновка

Международно установен принцип е, че оценката на значимостта на клинично 
изпитване не може да бъде отделена от оценката за неговата приемливост. 
Оценката на значимостта и приемливостта на клинично изпитване се провежда 
независимо от научните препоръки, дадени от регулаторните органи.

Изменение 85
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

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, методологията 
(включително размерът на извадката и 
рандомизацията, компаратора и 
крайните точки) и разпространението 
на състоянието, особено за редки 
болести (които засягат не повече от 
5 на 10 000 души) и много редки 
болести (които отговарят на праг на 
разпространение от не повече от 1 на 
50 000 души).

Or. en

Обосновка

При редки болести трудността за провеждане на клинично изпитване е свързана по-
често с малкия брой пациенти за всяка болест и тяхната географска разпръснатост.
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Изменение 86
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– характеристиките на интервенцията в 
сравнение с нормалната клинична 
практика;

– характеристиките на интервенцията в 
сравнение с най-добрата 
съществуваща доказана интервенция;

Or. en

Обосновка

Използва се терминът „най-добра съществуваща доказана интервенция“ в 
съответствие с изменения член 2, параграф 6 и това се прилага за целия текст.

Изменение 87
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква а) – подточка ii) – тире 4а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– животозастрашаващите и 
инвалидизиращи последици от някои 
заболявания като някои редки и много 
редки болести, за които съществуват 
ограничени възможности за лечение;

Or. en

Обосновка

При редки болести трудността за провеждане на клинично изпитване е свързана по-
често с малкия брой пациенти за всяка болест и тяхната географска разпръснатост.

Изменение 88
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове, които включват срокове за 
първоначална и за съвместна оценка и 
за консолидиране на окончателния 
доклад:

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 89
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
на спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Докладващата държава членка 
представя част I от доклада за оценка, 
включително заключението от доклада, 
който вече съдържа мненията на 
засегнатия комитет по етика, на 
спонсора и на останалите засегнати 
държави членки в рамките на следните 
срокове:

Or. en
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Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете, за да се предостави време за истинска 
оценка от страна на засегнатите субекти в докладващата държава членка и между 
всички засегнати държави членки, тъй като те са приканени да се изкажат преди 
докладващата държава членка да изпрати оценката си на спонсора.

Изменение 90
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране; срокът 
за съвместна оценка и консолидиране 
от страна на засегнатите държави 
членки и докладващата държава 
членка е не по-кратък от 5 дни;

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 91
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
10 дни от датата на валидиране;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — в срок от 
20 дни от датата на валидиране;

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се коригират сроковете, за да се предостави време за истинска 
оценка от страна на засегнатите субекти в докладващата държава членка и между 
всички засегнати държави членки, тъй като те са приканени да се изкажат преди 
докладващата държава членка да изпрати оценката си на спонсора.

Изменение 92
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране; срокът за 
съвместна оценка и консолидиране от 
страна на засегнатите държави 
членки и докладващата държава 
членка е не по-кратък от 10 дни;

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.
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Изменение 93
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 25 дни от 
датата на валидиране;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — в срок от 35 дни от 
датата на валидиране;

Or. en

Изменение 94
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 30 дни от 
датата на валидиране.

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 30 дни от 
датата на валидиране; срокът за 
съвместна оценка и консолидиране от 
страна на засегнатите държави 
членки и докладващата държава 
членка е не по-кратък от 10 дни.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
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коментари.

Изменение 95
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 30 дни от 
датата на валидиране.

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — в рамките на 45 дни от 
датата на валидиране.

Or. en

Изменение 96
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящата глава, датата на 
оценката е датата, на която докладът за 
оценка се представя на спонсора и на 
останалите заинтересовани държави 
членки.

За целите на настоящата глава датата на 
оценката е датата, на която докладът за 
оценка се представя на останалите 
засегнати държави членки, а датата 
на докладване е датата, на която 
окончателният доклад за оценка се 
представя на спонсора и на останалите
засегнати държави членки.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
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по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 97
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До датата на оценката всяка една
засегната държава членка може да 
уведоми докладващата държава членка 
за наличието на съображения, които са 
от значение във връзка с прилагането. 
Докладващата държава членка взема 
надлежно предвид тези съображения.

5. До датата на оценката докладващата 
държава членка разработва и 
разпространява до засегнатите 
държави членки първоначален доклад 
за оценка. Не по-късно от 2 дни преди 
датата на докладването засегнатите 
държави членки могат да уведомят
докладващата държава членка и всички 
останали засегнати държави членки
за наличието на съображения, които са 
от значение във връзка с прилагането. 
Докладващата държава членка взема 
надлежно предвид тези съображения 
при окончателното изготвяне на 
доклада за оценка.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 98
António Fernando Correia de Campos



AM\928242BG.doc 35/75 PE506.087v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
уведоми докладващата държава членка 
за наличието на съображения, които са 
от значение във връзка с прилагането. 
Докладващата държава членка взема 
надлежно предвид тези съображения.

5. До датата на оценката всяка една 
засегната държава членка може да 
уведоми докладващата държава членка 
за наличието на съображения, които са 
от значение във връзка с прилагането. 
Докладващата държава членка взема 
надлежно предвид тези съображения и 
ги документира в доклада за оценка.
Ако докладът за оценка на 
докладващата държава членка се 
отклонява от съображенията на 
засегнатите държави членки, 
причините за това се излагат в него.

Or. en

Обосновка

Тъй като в част І от доклада за оценка се разглеждат важни етични аспекти, които 
съгласно съображения 6 и 12 се уреждат от самите засегнати държави членки, би 
било за предпочитане да се вземе решение с консенсус от всички засегнати държави 
членки в част І от доклада за оценка. Ако докладващата държава членка се отклонява 
в своя доклад за оценка от съображенията на засегнатите държави членки, следва да 
бъдат обяснени причините за това.

Изменение 99
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Докладващата държава членка 
може да удължи срока, посочен в 
параграфи 4 и 6а, с още 60 дни за 
изпитвания, включващи лекарствени 
продукти за модерна терапия или 
други нови терапии, с цел извършване 
на консултации с експертни 
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комитети.

Or. en

Обосновка

Предвижда се възможност за получаване при необходимост на експертна 
информация в процеса на оценяване за всички категории изпитвания подобно на 
съществуващия текст в член 9 от Директивата за клиничните изпитвания 
(Директива 2001/20/ЕО).

Изменение 100
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единствено и само докладващата 
държава членка може, в периода между 
датата на валидирането и датата на 
оценката, да поиска допълнителни 
разяснения от спонсора, като се отчитат 
съображенията, посочени в параграф 5.

Единствено и само докладващата 
държава членка може, в периода между 
датата на валидирането и датата на 
докладването, да поиска допълнителни 
разяснения от спонсора, като се отчитат 
съображенията, посочени в параграф 5.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 101
Sajjad Karim
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения, докладващата държава 
членка може да преустанови 
отчитането на срока, посочен в 
параграф 4, за най-много 10 дни за 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция и за срок от максимум 
20 дни за изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

С цел получаване на тези допълнителни 
разяснения докладващата държава 
членка може да удължи отчитането на 
срока, посочен в параграф 4, за най-
много 20 дни за клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция и за срок 
от максимум 30 дни за изпитвания, 
различни от клинични изпитвания с 
ниска степен на интервенция.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 102
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако след получаването на 
допълнителните разяснения 
оставащият срок за представянето 
на част I от доклада за оценка е по-
малко от три дни при клинични 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция и по-малко от пет дни за 
клинични изпитвания, различни от 

След получаването на допълнителните 
разяснения в срок до 2 дни преди 
датата на докладването засегнатите 
държави членки съобщават на 
докладващата държава членка всички 
евентуални съображения. 
Докладващата държава членка взема 
предвид тези съображения при 
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тези с ниска степен на интервенция, 
този срок се удължава съответно на 
три и пет дни.

окончателното изготвяне на доклада 
за оценка. Срокът за съвместната 
оценка и за консолидирането на 
допълнителните разяснения от 
страна на засегнатите държави 
членки и на докладващата държава 
членка е не по-кратък от 5 дни за 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция и от 10 дни за 
изпитвания, различни от клинични 
изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 103
Sajjad Karim

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Спонсорът може по своя собствена 
инициатива да промени съдържанието 
на заявлението само между датата на 
валидиране и датата на оценката и 
само по надлежно обосновани причини. 
В този случай докладващата държава 
членка може, в зависимост от степента 
на промяната в съдържанието на 
заявлението, да преустанови отчитането 
на срока, посочен в параграф 4, за не 
повече от 60 дни.

7. Спонсорът може по своя собствена 
инициатива да промени съдържанието 
на заявлението само между датата на 
валидиране и датата на докладване и 
само по надлежно обосновани причини. 
В този случай докладващата държава 
членка може, в зависимост от степента 
на промяната в съдържанието на 
заявлението, да преустанови отчитането 
на срока, посочен в параграф 4, за не 
повече от 60 дни.
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Or. en

Обосновка

Измененията имат за цел да структурират процеса на оценяване, започващ с 
първоначалната оценка от докладващата държава членка (ДДЧ), която изготвя и 
разпространява първоначалния доклад за оценка до всички засегнати държави членки 
(ЗДЧ). ЗДЧ предоставят коментари на ДДЧ и други ЗДЧ по време на етапа за 
съвместна оценка. Това ограничава дублирането на действия за оценка. По време на 
тази фаза всички коментари следва да бъдат разгледани от всички ЗДЧ. Въвеждат се 
по-ясни срокове за искането и разглеждането на допълнителни разяснения от всички 
държави членки. ДДЧ следва да довърши доклада, като вземе предвид всички получени 
коментари.

Изменение 104
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съответствие с изискванията за 
информирано съгласие, посочени в 
глава V;

а) съответствие с изискванията за 
защита на субектите и информирано 
съгласие, посочени в глава V;

Or. en

Обосновка

Съгласно съображения 6 и 12 етичните аспекти трябва да се уредят от засегнатите 
държави членки. Свеждането на етичната оценка само до проверка на процедурата 
за даване на информирано съгласие накърнява субсидиарността на държавите членки 
и възпрепятства защитата на субекта.

Изменение 105
Françoise Grossetête, António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) съответствие с националните 
законодателни разпоредби, свързани с 
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етиката.

Or. en

Обосновка

Ролята на комитетите по етика не е определена много ясно в предложението на 
Комисията. Нужно е да се поясни, че оценката, необходима за разрешаването на 
клинично изпитване, включва също и етични аспекти.

Изменение 106
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка трябва да 
приключи своята оценка в рамките на 
десет дни от датата на валидиране. Тя 
може по основателни причини да поиска 
допълнителни разяснения от спонсора 
по отношение на аспектите, посочени в 
параграф 1, само в рамките на 
посочения срок.

2. Всяка държава членка трябва да 
приключи своята оценка в рамките на 
двадесет дни от датата на валидиране. 
Тя може по основателни причини да 
поиска допълнителни разяснения от 
спонсора по отношение на аспектите, 
посочени в параграф 1, само в рамките 
на посочения срок.

Or. en

Обосновка

Необходими са по-дълги срокове, за да се осигури достатъчно време за извършване на 
точна оценка от страна на съответните държави членки, в това число на техните 
комитети по етика. Освен това, ако съответните държави членки не успеят да 
дадат навреме становището си по част II от заявлението за разрешение, под 
внимание се взема оценката на част I (извършена от докладващите държави членки), 
като се изключи възможността съответните държави членки да откажат 
разрешение за клиничното изпитване на тяхна територия на основание на анализ на 
част II (незачитане на важни етични аспекти).

Изменение 107
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата, която е по-късна — или 
от датата на оценката, или от последния 
ден на оценяването, посочено в член 7.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
обхваща мненията на съответните 
комитети по етика, в рамките на 
десет дни от датата, която е по-късна —
или от датата на оценката, или от 
последния ден на оценяването, посочено 
в член 7.

Or. en

Изменение 108
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако съответната държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, точка a), чрез портала 
на ЕС тя уведомява Комисията, всички 
държави членки и спонсора за своето 
несъгласие, като представя и подробна 
обосновка на основата на научни и 
социално-икономически аргументи, 
както и обобщение на тази обосновка, 
на

Ако съответната държава членка не е 
съгласна със заключението въз основа 
на втора алинея, точка a), чрез портала 
на ЕС тя уведомява Комисията, всички 
държави членки и спонсора за своето 
несъгласие, като представя и подробна 
обосновка на основата на научни и 
социално-икономически аргументи, 
както и обобщение на тази обосновка.
Съответната държава членка не 
може да посочва съображения от 
етично естество като основание за 
това.

Or. en

Обосновка

Комитетите по етика играят важна роля, като гарантират, че се вземат под 
внимание конкретните традиции и съображения на държавите членки. Не следва 
обаче да се позволява етично съображение в една държава членка да възпрепятства 
другите държави членки да продължат клиничното изпитване.
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Изменение 109
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако съответната държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
част І от доклада за оценка се счита за 
решението на съответната държава 
членка по заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване.

4. Ако съответната държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
част І от доклада за оценка се счита за 
решението на съответната държава 
членка по заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване, при условие че 
то е било счетено за клинично 
изпитване с ниска степен на 
интервенция в съответствие с член 5, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение на клинични изпитвания съгласно настоящия параграф 
(основано единствено на прилагането на част I) води до по-висок риск за субектите и 
следователно следва да се ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция.

Изменение 110
António Fernando Correia de Campos

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.

5. За целите на настоящия член 
засегнатите държави членки не изискват 
допълнителни разяснения от спонсора 
след датата на оценката.

Or. en
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Обосновка

За по-голяма яснота на текста държавите членки могат все пак да поискат 
обяснение от спонсора в по-късните етапи на изпитването, например след 
мониторинга на спазването на задълженията.

Изменение 111
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно 
притежават необходимата 
квалификация и опит.

2. Държавите членки гарантират, че 
оценката се извършва съвместно от 
приемлив брой лица, които съвместно 
притежават необходимата 
квалификация и опит. Освен това се 
взема под внимание мнението на 
засегнатия комитет по етика.

Or. en

Изменение 112
Cristina Gutiérrez-Cortines

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 независим комитет по 
етика.

Or. es

Изменение 113
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По искане на спонсора заявлението за 
разрешение за клинично изпитване, 
неговото оценяване и решението се
ограничават до аспектите, обхванати 
от част І на доклада за оценка.

По искане на спонсора заявлението за 
разрешение за клинично изпитване се 
ограничава до аспектите, обхванати от 
част І на доклада за оценка.

Or. en

Изменение 114
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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След уведомяването за решението 
относно аспектите, които са обхванати 
от част І от доклада за оценка, 
спонсорът може да подаде заявление за 
разрешение, ограничаващо се до 
аспектите, обхванати от част II на 
доклада за оценка. В такъв случай това 
заявление се оценява в съответствие с 
член 7 и засегнатата държава членка 
съобщава своето решение по отношение 
на част II от доклада за оценка в 
съответствие с член 8.

След уведомяването за решението 
относно аспектите, които са обхванати 
от част І от доклада за оценка, 
спонсорът подава заявление за 
разрешение, ограничаващо се до 
аспектите, обхванати от част II на 
доклада за оценка. В такъв случай това 
заявление се оценява в съответствие с 
член 7 и засегнатата държава членка 
съобщава своето решение по отношение 
на част II от доклада за оценка в 
съответствие с член 8. Наличието на 
неодобрение по който и да е пункт от 
части I и II на досието на
заявлението означава отказване на 
разрешение на клиничното 
изпитване.

Or. en

Обосновка

Текстът на предложението прави незадължителна част II на заявлението, тъй като 
спонсорът „може да подаде заявление“ (или не) за разрешение, попадайки в 
приложното поле на част II. Ако случайно спонсорът реши да не подаде заявление, 
решението би се основавало единствено на анализа върху част I. Това би изключило от 
оценката важни етични аспекти, обхванати в част II, което е неприемливо. 
Добавеният текст е за по-голяма правна яснота.

Изменение 115
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да представи, 
след отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
заявление за разрешение до всяка от 
засегнатите държави членки. Това 
заявление се смята за ново заявление за 
разрешение за друго клинично 

Настоящата глава не засяга 
възможността спонсорът да представи, 
след отказ за предоставяне на 
разрешение или оттегляне на заявление, 
заявление за разрешение до всяка от 
засегнатите държави членки. Това 
заявление се смята за повторно внесено
заявление. То трябва да е съпроводено 
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изпитване. от всеки предходен доклад за оценка, 
от съображенията на съответните 
държави членки и трябва да изтъква 
измененията или причините, които 
обясняват повторното внасяне на 
досието на заявлението.

Or. en

Обосновка

Съгласно предложението това би позволило на спонсорите да изберат 
преференциално държавите членки с най-свободен режим за получаване на 
разрешение, по-специално в случаите, когато държавите членки, участващи в 
първичното заявление, са поставили под съмнение научната обосновка за дадено 
клинично изпитване. Изискването повторно внесеното заявлението да е съпроводено 
от предходни доклади е ключът, чрез който ще се избегнат ненужни бюрократични 
тежести и удвояване на работата.

Изменение 116
Paul Rübig

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 във 
всяка една държава членка единствено 
след датата на уведомлението за 
първоначалното решение за 
разрешаване.

Or. en

Обосновка

Спонсорите следва да имат правото да разширяват обхвата на многонационално 
клинично изпитване в друга държава членка, след като по време на първата фаза 
която и да е участваща държава членка вземе решение за неговото разрешаване. Това 
би подобрило провеждането на подобни клинични изпитвания.

Изменение 117
Paul Rübig
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Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — 25 дни, 
считано от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1;

а) за клинични изпитвания с ниска 
степен на интервенция — 10 дни, 
считано от датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1;

Or. en

Обосновка

Времето, което допълнителните държави членки имат за въпроси, следва да се 
приведе в съответствие с първоначалната процедура, за да се гарантира, че дадена 
нова държава членка е добавена по ефективен начин. Времето между внасянето на 
заявлението и решението трябва да има конкурентоспособен характер.

Изменение 118
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — 35 дни от датата на 
подаване на заявлението, посочено в 
параграф 1;

б) за клинични изпитвания, различни от 
клинични изпитвания с ниска степен на 
интервенция — 25 дни от датата на 
подаване на заявлението, посочено в 
параграф 1;

Or. en

Изменение 119
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — 40 дни от датата на подаване 
на заявлението, посочено в параграф 1.

в) за всяко клинично изпитване с 
изпитван лекарствен продукт за модерна 
терапия — 30 дни от датата на подаване 
на заявлението, посочено в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Времето, което допълнителните държави членки имат за въпроси, следва да се 
приведе в съответствие с първоначалната процедура, за да се гарантира, че дадена 
нова държава членка е добавена по ефективен начин. Времето между внасянето на 
заявлението и решението трябва да има конкурентоспособен характер.

Изменение 120
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ на комитета по етика да
одобри провеждането на клиничното 
изпитване.

Or. en

Изменение 121
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Между датата на подаване на 
заявлението, посочено в параграф 1, и 
изтичането на съответния срок, 
посочен в параграф 3, допълнителната 
засегната държава членка може да 

5. Допълнителната засегната държава 
членка може да съобщи на 
докладващата държава членка 
съображения, свързани с част І от 
заявлението, в сроковете, посочени в 
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съобщи на докладващата държава 
членка съображения, свързани със 
заявлението.

параграф 3, като се започне от 
датата на подаване на заявлението, 
посочена в параграф 1.

Or. en

Изменение 122
Paul Rübig

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Единствено и само докладващата 
държава членка, може, между датата 
на подаване на заявлението, посочено 
в параграф 1, и изтичането на 
съответния срок, посочен в 
параграф 3, да поиска допълнителни 
разяснения от спонсора, засягащи част I 
от доклада за оценка, като вземе 
предвид съображенията, посочени в 
параграф 5.

Единствено и само докладващата 
държава членка, може, в сроковете,
посочени в параграф 5, да поиска 
допълнителни разяснения от спонсора
по отношение на част I от доклада за 
оценка.

Or. en

Изменение 123
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В рамките на четири дни след 
подаването на досието на заявлението, 
докладващата държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за следното:

2. В рамките на десет дни след 
подаването на досието на заявлението, 
докладващата държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за следното:

Or. en
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Обосновка

Твърде кратките срокове създават опасност държавите членки да не могат да 
прегледат внимателно досието на оценката. Например квалифицирането на 
компютърната томография като „ниска степен на интервенция“ изисква подробна и 
старателна оценка на протокола за изследване.

Изменение 124
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка засегната държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за това дали клиничното изпитване е 
разрешено, дали е разрешено при 
спазването на определени условия или 
се отказва разрешение.

Всяка засегната държава членка 
уведомява спонсора чрез портала на ЕС 
за това дали клиничното изпитване е 
разрешено, дали е разрешено при 
спазването на определени условия или 
се отказва разрешение. Уведомяването 
се извършва чрез едно единствено 
решение, което вече включва 
мненията на засегнатите комитети 
по етика, в рамките на петнадесет 
дни от датата на оценяването.

Or. en

Изменение 125
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ на комитета по етика да 
одобри провеждането на клиничното 
изпитване;

Or. en
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Изменение 126
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата на оценяването.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на съответните 
комитети по етика, в рамките на 
петнадесет дни от датата на
оценяването.

Or. en

Изменение 127
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, определени в 
параграфи 5 и 6, същественото 
изменение се счита за разрешено.

7. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, определени в 
параграфи 5 и 6, същественото 
изменение се счита за разрешено, при 
условие че то е било счетено за 
клинично изпитване с ниска степен 
на интервенция в съответствие с 
член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение за съществено изменение на клинично изпитване съгласно 
настоящия параграф води до по-висок риск за субектите и следователно следва да се 
ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на интервенция.
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Изменение 128
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на десет дни от 
датата на валидиране.

1. Всяка засегната държава членка 
оценява, за своята територия, аспектите 
на същественото изменение, които са 
обхванати от част II на доклада за 
оценка, в рамките на петнадесет дни 
от датата на валидиране съгласно 
процедурата, посочена в член 7, 
параграф 1.

Or. en

Изменение 129
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение в рамките на десет 
дни от датата, която е по-късна — или 
от датата на оценката, или от последния 
ден на оценяването, посочено в член 22.

Уведомяването се извършва чрез едно 
единствено решение, което вече 
включва мненията на съответните 
комитети по етика, в рамките на 
петнадесет дни от датата, която е по-
късна — или от датата на оценката, или 
от последния ден на оценяването, 
посочено в член 22.

Or. en

Изменение 130
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 2 – буква бa) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) отказ на комитета по етика да 
одобри провеждането на клиничното 
изпитване;

Or. en

Изменение 131
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
същественото изменение на аспекти, 
обхванати от част І от доклада за 
оценка, се счита за решение на 
засегнатата държава членка относно 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване.

4. Ако засегнатата държава членка не е 
уведомила спонсора за своето решение в 
рамките на сроковете, посочени в 
параграф 1, заключението относно 
същественото изменение на аспекти, 
обхванати от част І от доклада за 
оценка, се счита за решение на 
засегнатата държава членка относно 
заявлението за разрешение за 
същественото изменение, при условие 
че то се счита за клинично изпитване 
с ниска степен на интервенция в 
съответствие с член 5, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Мълчаливото одобрение за съществено изменение на клинично изпитване съгласно 
настоящия параграф води до по-висок риск за субектите и следователно следва да се 
ограничи до клинични изпитвания с ниска степен на интервенция.

Изменение 132
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – алинея 1 (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Клиничните данни, внесени като 
част от Общия технически 
документ, с който се кандидатства 
за разрешение за пускане на пазара, 
трябва да са получени от 
регистрирани клинични изпитвания, 
които съответстват на
разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 133
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се упълномощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 85, за да изменя приложения I и II 
с цел да ги адаптира към техническия 
прогрес или да отчита промените в 
международната регулаторна рамка.

Комисията се упълномощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 85, за да допълва приложения I и 
II, с цел да ги адаптира към техническия 
прогрес или да отчита промените в 
международната регулаторна рамка.

Or. en

Обосновка

За по-голяма прозрачност.

Изменение 134
Marisa Matias, Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 27а (нов)



AM\928242BG.doc 55/75 PE506.087v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Публичен достъп до докладите от 
клинични изследвания
На обществеността се предоставя 
безплатен и лесен достъп до 
клиничните данни, съхранявани в 
базата данни на агенцията, и по-
специално на докладите от клинични 
изследвания. За тази цел към 
докладите от клиничните 
изследвания, свързани с клиничните 
изпитвания, се добавя електронна 
препратка.

Or. en

Изменение 135
Seán Kelly

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато от субекта се изисква да 
даде съгласието си за клинично 
изпитване, той следва да има
възможност да предостави на 
лекуващата институция общо 
съгласие за използване на неговите 
данни след края на клиничното 
изпитване за исторически, 
статистически или 
научноизследователски цели, и да
оттегли съгласието си по всяко 
време.

Or. en

Обосновка

Когато даден пациент се запише в клинично изпитване, от него се изисква да подпише 
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формуляр, в който той дава информираното си съгласие изключително за периода и в 
рамките на обхвата на изпитването. След като изпитването приключи, не могат да 
се използват допълнителни последващи данни, дори с изследователска цел, освен ако 
изследователят не получи допълнително съгласие. В рамките на първоначалното 
съгласие на пациента следва да се даде възможност за общо съгласие, при което би 
могло да се разреши данните му да се използват по волята на лекуващата го 
институция за бъдещи изследвания.

Изменение 136
Jens Rohde

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато от субекта се изисква да 
даде съгласието си за клинично 
изпитване, би следвало субектът на 
данните да има възможност да даде 
общо съгласие на лекуващата го 
институция, така че данните да 
могат да се използват за 
исторически, статистически или 
научноизследователски цели, и да 
оттегли съгласието си по всяко 
време.

Or. en

Изменение 137
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Информираното съгласие е в писмена 
форма, с дата и подпис, и се дава 
доброволно от субекта или от негов 
законен представител, след като той е 
бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 

1. Информираното съгласие за всяко 
изпитване е в писмена форма, с дата и 
подпис, и се дава доброволно от субекта 
или от негов законен представител, след 
като той е бил надлежно информиран за 
естеството, значимостта, последствията 
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и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един безпристрастен 
свидетел. На субекта или на негов 
законен представител се предоставя 
копие от документа, с който е било 
дадено информираното съгласие.

и рисковете от клиничното изпитване. 
То се документира по подходящ начин. 
Ако субектът не е в състояние да пише, 
в изключителни случаи може да бъде 
дадено устно съгласие в присъствието 
най-малко на един свидетел, който 
представлява интересите на субекта. 
На субекта или на негов законен 
представител се предоставя копие от 
документа, с който е било дадено 
информираното съгласие.

Or. ro

Изменение 138
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията в писмена форма, 
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие, е 
кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация. С нея субектът се 
информира за правото си да отмени 
своето информирано съгласие;

2. Информацията в писмена форма, 
предоставена на субекта и/или законния 
представител за целите на получаване 
на неговото информирано съгласие, е 
кратка, ясна, съдържателна и 
разбираема за неспециалисти. Тя следва 
да включва както медицинска, така и 
правна информация, която се обяснява 
на субекта устно от лекар. С нея 
субектът се информира за правото си да 
отмени своето информирано съгласие.

Or. en

Обосновка

Съгласно етичните принципи.

Изменение 139
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) протоколът за изследване е 
одобрен от комитет по етика и 
съдържа експертна оценка в 
областта на съответното 
заболяване;

Or. en

Изменение 140
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1 – буква за) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) протоколът за изследване е 
одобрен от комитет по етика и 
съдържа експертна оценка на
педиатър, или след като е направена 
консултация във връзка с клинични, 
етични и психосоциални проблеми в 
областта на педиатрията;

Or. en

Изменение 141
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване или прекратяването на 
разработването на лекарствения 
продукт спонсорът предоставя в базата 
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данни на ЕС обобщение на 
положителните и/или 
отрицателните резултати от 
клиничното изпитване съгласно 
посоченото в приложение IIIа. До 
публикуването на обобщението на 
резултатите в съответствие с 
разпоредбите на настоящия параграф 
то е достъпно единствено за 
компетентните органи на 
съответните държави членки.

Or. en

Обосновка

Съдържанието на обобщението на резултатите следва да се опише по-подробно. За 
тази цел се предлага ново приложение, което да посочва съдържанието на 
обобщението, което следва да бъде представено. Също така следва да се разясни, че 
впоследствие следва да се внасят и публикуват положителните и отрицателните 
резултати.

Изменение 142
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване или прекъсването на 
клинично изпитване спонсорът 
предоставя в базата данни на ЕС 
изчерпателно обобщение на 
положителните и отрицателните 
резултати от клиничното изпитване. 
Това изчерпателно обобщение описва 
по ясен и недвусмислен начин 
методите и начините на провеждане 
на изследването и включва базови 
данни, както и анонимизирани данни 
за пациентите.

Or. en
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Обосновка

По начина, по който са описани в първоначалното предложение на Комисията, 
обобщенията на клиничните изпитвания не са ясно определени и съществува опасност 
да не съдържат достатъчно информация или набор от данни, за да се използват 
целесъобразно.

Изменение 143
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване, 
доклад за клиничното изследване 
(ДКИ) и пълен набор от данни от 
клиничните изпитвания. Предоставя 
се публичен достъп до тези 
компоненти посредством базата 
данни на ЕС.

Or. en

Обосновка

Неразкриването на резултатите от клиничните изпитвания под формата на 
необработени клинични данни и доклади за клинични изследвания (ДКИ) вреди на 
научните познания, води до едностранчивост на публикациите (отрицателните данни 
не се публикуват), както и до неточна представа за ефективността на даден 
лекарствен продукт и до ненужно удвояване на клиничните изпитвания. ДКИ вече 
съпровождат клиничните изпитвания и не представляват допълнителна 
административна тежест. ДКИ не съдържат лични данни за пациентите (те са 
анонимизирани), както и поверителна търговска информация.

Изменение 144
Marisa Matias, Alda Sousa

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване, спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване.

В рамките на една година от 
приключването на клиничното 
изпитване спонсорът предоставя в 
базата данни на ЕС обобщение на 
резултатите от клиничното изпитване по 
отношение на това дали 
резултатите са положителни, 
отрицателни или неокончателни.

Or. en

Изменение 145
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато обаче по научни съображения 
не е възможно да се представи 
обобщение на резултатите в рамките 
на една година, обобщението на 
резултатите се представя веднага 
след като то е на разположение. В 
този случай в протокола се уточнява 
кога резултатите ще бъдат 
представени, заедно с обяснение.

заличава се

Or. en

Изменение 146
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се осъществява защита на 
личните данни и поверителната 
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търговска информация, и съгласно 
разпоредбите на член 78, параграф 3, 
обобщението на резултатите от 
дадено клинично изпитване, 
предназначено да получи разрешение 
за търговия на лекарствен продукт, се 
предоставя на обществеността 
30 дни след датата на получаване на 
разрешение за търговия или 1 година 
след края на клиничното изпитване, в 
случай на прекратяване на 
разработването на лекарствения 
продукт.

Or. en

Обосновка

Резултатите от всички клинични изпитвания следва да се публикуват навреме. Тази 
публикация следва да предоставя информация на обществеността, пациентите и 
изследователите относно заключенията от клиничното изпитване, без да 
възпрепятства конкурентоспособността на европейските научни изследвания. 
Периодът на публикуването на тези резултати е важен, за да се избегне нелоялната 
конкуренция, което би подронило конкурентоспособността на европейските научни 
изследвания.

Изменение 147
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване.

4. За целите на настоящия регламент, 
ако дадено преустановено или временно 
спряно клинично изпитване не се 
възобнови, датата на решението на 
спонсора да не подновява клиничното 
изпитване се счита за приключване на 
клиничното изпитване. В случай на 
преждевременно прекратяване, датата 
на предсрочното прекратяване се счита 
за дата на приключване на клиничното 
изпитване. След 12-месечно временно 
спиране данните от клиничното 
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изпитване, дори и непълни, се
въвеждат в базата данни на ЕС и 
стават публично достъпни.

Or. en

Обосновка

Следва да се избягва осуетяването де факто на публичното оповестяване на 
резултатите чрез използването на временни спирания за неопределен срок.

Изменение 148
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 85, за да изменя 
приложение IIIа с цел да го адаптира 
към научната или международната 
регулаторна рамка.

Or. en

Обосновка

Необходима е гъвкавост, за да се приспособи съдържанието на обобщението на 
резултатите към развитието на науката или на международната регулаторна 
рамка.

Изменение 149
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Изследователят докладва незабавно 
пред спонсора сериозни нежелани 
събития, освен ако протоколът 

2. Изследователят докладва незабавно 
пред спонсора, пред агенцията и пред 
компетентния орган на съответната 
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предвижда, за някои нежелани събития, 
че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

държава членка, сериозни нежелани 
събития, освен ако протоколът 
предвижда, за някои нежелани събития, 
че не се изисква докладване. 
Изследователят регистрира всички 
сериозни нежелани събития. Ако е 
необходимо, изследователят изпраща 
доклад за последващи мерки на 
спонсора.

Or. en

Обосновка

Изследователят следва да докладва сериозните нежелани събития на съответните 
държави членки, за да се избегнат неоправдани закъснения при вземането на решения, 
по-специално в случаите, когато са необходими спешни мерки за защита, като 
например преждевременното прекратяване на клинично изпитване.

Изменение 150
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялата информация за клиничните 
изследвания се записва, обработва, 
използва и съхранява така, че да може 
да бъде точно докладвана, тълкувана и 
проверена, като в същото време 
поверителността на документацията и 
личните данни на субектите остават 
защитени в съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни.

1. Цялата информация за клиничните 
изследвания се записва, обработва, 
използва и съхранява така, че да може 
да бъде точно докладвана, тълкувана и 
проверена, като в същото време 
поверителността на документацията и 
личните данни на субектите остават 
защитени, а докладите от клинични 
изследвания, изготвени във формат, 
позволяващ лесно търсене, са 
предоставени публично онлайн, в 
съответствие с приложимото 
законодателство относно защитата на 
личните данни.

Or. en
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Обосновка

Данните от научните изследвания са показали, че изключването на докладите от 
клиничните изследвания от систематичните прегледи се изразява в непълна 
фактологична основа и води до потенциална едностранчивост в заключенията за 
ефектите от дадена интервенция.

Изменение 151
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко пет 
години след приключването на 
клиничното изпитване. Медицинските 
досиета на субектите обаче се архивират 
в съответствие с националното 
законодателство.

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-
дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират съдържанието 
на главното досие на клиничното 
изпитване за срок от най-малко 
двадесет години след приключването 
на клиничното изпитване. 
Медицинските досиета на субектите 
обаче се архивират в съответствие с 
националното законодателство.

Or. en

Обосновка

Някои дългосрочни нежелани лекарствени реакции, като рак или тератогенност, се 
проявяват едва след многогодишна употреба, понякога дори надхвърлят едно 
поколение пациенти.

Изменение 152
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 55 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако друго законодателство на 
Съюза не изисква архивиране за по-

Главното досие на клиничното 
изпитване се архивира минимум за срок 
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дълъг период, спонсорът и 
изследователят архивират 
съдържанието на главното досие на 
клиничното изпитване за срок от най-
малко пет години след приключването 
на клиничното изпитване.
Медицинските досиета на субектите 
обаче се архивират в съответствие с 
националното законодателство.

от 50 години след приключването на 
клиничното изпитване, като цялата 
информация, архивирана в електронен 
формат, се съхранява за неопределен 
период от време, при условие че 
всички лични данни в електронния 
формат се изтрият след 50 години.

Or. en

Обосновка

Някои дългосрочни нежелани лекарствени реакции, като рак или тератогенност, се 
проявяват едва след употреба в продължение на десетилетия, понякога дори 
надхвърлят едно поколение пациенти, като например трагедията с препарата 
диетилстилбестрол в периода между 50-те и 70-те години на ХХ век.

Изменение 153
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всеки спонсор може да делегира всички 
свои задачи или част от тях на дадено 
дружество, институция или 
организация. Това делегиране не засяга 
отговорността на спонсора.

Всеки спонсор може да делегира всички 
свои логистични задачи или част от тях 
на дадено дружество, институция или 
организация. Това делегиране не засяга 
научната и етичната отговорност на 
спонсора.

Or. en

Обосновка

За по-голяма правна достоверност.

Изменение 154
Michèle Rivasi
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Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72.

1. Държавите членки осигуряват 
национален механизъм за обезщетяване 
за целите на обезщетяването за вреди, 
посочено в член 72. Той се финансира 
посредством такси, без да се 
използват публични средства.

Or. en

Изменение 155
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използването на националния 
механизъм за обезщетяване е 
безплатно, ако по обективни причини 
към момента на подаване на 
заявлението за разрешение за 
клиничното изпитване не е било 
предвидено това изпитване да се 
използва за получаването на 
разрешение за търговия с лекарствен 
продукт.

заличава се

Or. en

Изменение 156
Michèle Rivasi

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За всички други клинични изпитвания Използването на националния 
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използването на националния 
механизъм за обезщетяване може да е 
обвързано с плащането на такса.
Държавите членки установяват 
сумата на нестопанска основа, 
отчитайки риска при клиничното 
изпитване, потенциалните вреди и 
вероятността от причиняване на вреди.

механизъм за обезщетяване е обвързано 
с плащането на такса, изчислена на 
нестопанска основа, като се отчита 
рискът при клиничното изпитване, 
потенциалните вреди и вероятността от 
причиняване на вреди, както и 
предишните показатели на спонсора 
по отношение на безопасността.

Or. en

Изменение 157
Maria Da Graça Carvalho

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Базата данни на ЕС съдържа данните и 
информацията, предоставени в 
съответствие с настоящия регламент.

Публичният достъп до подробни, 
обобщаващи и необработени 
клинични данни е изключително 
важен за гарантиране на 
общественото здраве. Базата данни на 
ЕС съдържа данните и информацията, 
предоставени в съответствие с 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 158
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 

2. Базата данни на ЕС се създава, за да 
даде възможност за сътрудничество 
между компетентните органи на 
държавите членки в степента, 
необходима за прилагането на 
настоящия регламент и за търсене на 
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определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение.

определени клинични изпитвания. Тя 
също така позволява на спонсорите да 
се позовават на предишни случаи на 
подаване на заявление за разрешение за 
клинично изпитване или за съществено 
изменение. Публично достъпната 
информация, която се съдържа в 
базата данни, допринася за защитата 
на общественото здраве и стимулира 
капацитета за иновации на 
европейските научни изследвания в 
областта на медицината, като 
същевременно отчита законните 
икономически интереси на 
спонсорите.

Or. en

Обосновка

Базата данни следва да даде възможност за изпълнение на целите на настоящия 
регламент, който е насочен към защита на общественото здраве и подобряване на 
капацитета и конкурентоспособността на европейските научни изследвания в 
областта на медицината.

Изменение 159
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Базата данни на ЕС е публично 
достъпна, освен ако за данните и 
информацията, съдържащи се в нея, или 
за части от тях, поверителността е 
оправдана поради някоя от следните 
причини:

3. Базата данни на ЕС е публично 
достъпна в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (EО) 
№ 1049/2001, освен ако за части от
данните и информацията, съдържащи се 
в нея, поверителността е оправдана 
поради някоя от следните причини:

Or. en

Обосновка

Не е приемливо всички данни от дадено клинично изпитване да са поверителни. Също 
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така достъпът следва да е в съответствие с вече установените правила относно 
достъпа до документи на институциите на ЕС.

Изменение 160
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на личните данни в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 45/2001;

– защита на личните данни в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза;

Or. ro

Изменение 161
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– защита на поверителна търговска 
информация;

– защита на поверителна търговска 
информация, особено в случаите, 
свързани с клинични изпитания, 
предназначени в подкрепа на 
заявлението за получаване на 
разрешение за търговия при 
показания, които все още не са 
одобрени;

Or. en

Обосновка

Базата данни не следва да възпрепятства придобиването на защита, свързана с 
интелектуална или индустриална собственост, както и не следва да пречи на 
спонсора да се възползва от резултатите от неговите изследвания.
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Изменение 162
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Определението за това кое се 
счита за поверителна търговска 
информация е в съответствие с 
насоките на Европейската агенция по 
лекарствата и не се допуска то да 
има приоритет пред интересите на 
изследванията в областта на 
общественото здраве.

Or. en

Изменение 163
Françoise Grossetête, Salvador Sedó i Alabart

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на субектите не са 
публично достъпни.

5. Личните данни на субектите, 
поверителната търговска 
информация или информацията, 
накърняваща правата на 
интелектуална собственост, не са 
публично достъпни.

Or. en

Обосновка

Следва да се гарантира, че настоящият регламент защитава добавената стойност и 
експертния опит на европейските изследователи, както и това техните законни 
интереси да извличат ползи от резултатите от инвестициите, които са използвани 
за извършването на клинично изпитване.
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Изменение 164
Silvia-Adriana Ţicău

Предложение за регламент
Член 78 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни на субектите не са 
публично достъпни.

5. Личните данни на субектите не са 
публично достъпни и са защитени в 
съответствие с приложимото 
законодателство на Съюза.

Or. ro

Изменение 165
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение 1 – част 2– точка 6 – подточка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дали изпитването допринася 
значително за внасяне на по-добро 
разбиране на физиологията и 
патологията на дадено заболяване, за 
което липсват данни, по-конкретно 
за редки и много редки заболявания.

Or. en

Обосновка

Редките и много редките заболявания все още не са идентифицирани правилно или 
остават частично разбрани. При клинични изпитвания с пациенти, засегнати от 
такива заболявания, познанията за тези болести могат да се подобрят значително, 
като се извършва оценка на резултатите от данните. Докладващата държава членка 
трябва да има познания за тази добавена стойност.

Изменение 166
António Fernando Correia de Campos
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Предложение за регламент
Приложение 2 –- част 4 – точка 4 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

— обосновка за предложеното 
изменение;

Or. en

Обосновка

С цел разбиране и интерпретиране на резултатите от клиничното изпитване.

Изменение 167
António Fernando Correia de Campos

Предложение за регламент
Приложение 3 – част 1 – точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Спонсорът води подробен регистър 
за всички нежелани събития, които 
са му докладвани от изследователя, и 
ги регистрира в портала на ЕС.

Or. en

Изменение 168
Françoise Grossetête, Cristian Silviu Buşoi

Предложение за регламент
Приложение ІІІа (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение IIIа
Съдържание на обобщението на 
резултатите от клинични 
изпитвания
Обобщението на резултатите от 
клиничните изпитвания, посочено в 
член 34, параграф 3, съдържа 
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информация за следните елементи:
1. Информация за изпитването:
а) идентификация на изследването
б) идентификатори
в) данни за спонсора
г) педиатрични регулаторни данни
д) етап на анализ на резултатите
е) обща информация относно 
изпитването
ж) групи от населението, подложено 
на изпитването, с действителен брой 
субекти, включени в изпитването.
2. Разпределение на субектите:
а) набиране
б) период преди включване в 
изпитването
в) период след включване в 
изпитването.
3. Основни характеристики:
а) основна характеристика 
(задължителна)
— възраст
б) основна характеристика 
(задължителна)
— пол
в) основна характеристика 
(незадължителна)
— специфична характеристика на 
изследването
4. Крайни точки:
а) определения за крайна точка
б) крайна точка № 1*
— статистически анализи
в) крайна точка № 2
— статистически анализи
*Предоставя се информация за 
толкова крайни точки, колкото са 
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посочени в протокола.
5. Нежелани събития:
а) информация за нежелани събития
б) група за докладване на нежелани 
събития
в) сериозни нежелани събития
г) несериозни нежелани събития
6. Допълнителна информация:
а) глобални съществени изменения
б) глобални прекъсвания и 
възобновявания
в) ограничения и условия.

Or. en

Обосновка

Уточняване на информацията, която следва да се включи в обобщението на 
резултатите от клиничното изпитване. Тази информация ще бъде и обществено 
достъпна от съображения за прозрачност. Предложеното приложение допълва 
техническите насоки на Комисията от 22 януари 2013 г. относно полетата за данни 
със свързана с резултатите информация за клинични изпитвания. За да осигури 
гъвкавост, Комисията следва да може да адаптира това приложение чрез делегирани 
актове.


